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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 36 

 14.02.2022                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про слухання звіту щодо виконання 

фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства Миколаївської 

сільської ради «АЗПСМ с. Постольне» 

за 2021 рік 

 Керуючись статтею 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 78 Господарського кодексу України,  відповідно  до наказу 

Міністерства економічного  розвитку  і  торгівлі  України  від  02.03.2015 №  205 

«Про  затвердження  порядку  складання,  затвердження  та  контролю 

виконання  фінансового  плану  суб’єкта  господарювання  державного  сектору 

економіки» зі змінами,  рішенням Миколаївської сільської ради восьмого 

скликання від 11.02.2021 року № 25 «Про затвердження в новій редакції 

Порядку  складання,  затвердження (погодження)  та  контролю виконання 

фінансового плану комунального некомерційного підприємства Миколаївської 

сільської ради»,   заслухавши інформацію головного лікаря  комунального 

некомерційного підприємства «АЗПСМ с. Постольне»  Миколаївської сільської 

ради,   виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 

1. Звіт про виконання фінансового  плану  комунального  некомерційного 

підприємства  «АЗПСМ с. Постольне»  за 2021 рік, що додається, прийняти 

до відома. 

2. Фінансову діяльність комунального  некомерційного підприємства  «АЗПСМ 

с. Постольне»  за 2021 рік вважати задовільною.  

3. Головному лікарю КНП МСР «АЗПСМ с. Постольне» Білінському Р.М: 

1) підготувати на чергове засіданні виконавчого комітету бізнес – план 

підприємства, щодо  визначення пріоритетних напрямів діяльності 

підприємства  та моделі фінансування; 

2) провести моніторинг стану заключення декларацій населення, що 

мешкає на обслуговуючій території, з сімейним лікарем підприємства; 

3) посилити фінансову дисципліну на підпорядкованому підприємстві; 

4) про стан виконання даного рішення доповісти на черговому засіданні 

виконавчого комітету в березні місяці 2022 року. 

      Сільський голова                                                            Сергій САМОТОЙ  
 

 
Оприлюднення 18.02.2022 року  



 2 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 до ЗВІТУ  ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ 

КНП МСР «АЗПСМ с. ПОСТОЛЬНЕ» 
                                                                   за  2021 рік 

          ДОХОДИ:  

     Станом на  01.01.2022 року укладено 1427 декларацій з пацієнтами.                          

У затвердженому фінансовому плані за 2021 року планувалось отримати від  

Національної служби здоров’я України, згідно з Договором про медичне 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 0000-Е125-М000 від 

13.01.2020 року, доходів в розмірі 1 212 019грн.  

          За звітний період згідно звітів про обсяги медичних послуг, пов’язаних з 

первинною медичною допомогою фактично отримано  988 225грн., що склало 82,0 

%. Недонадходження коштів пояснюється тим, що з 09 березня 2021р. по 14 квітня 

не було лікаря АЗПСМ і пацієнти перезаключили декларації в інших лікарнях, з 

іншими лікарями  та з 01 травня 2021року населення  с. Яструбине перейшло на 

обслуговування до КНП МСР «Різдва Пресвятої Богородиці» . 

          У фінансовому плані  за 2021 року з урахуванням внесених змін  на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв передбачені кошти в сумі 107 161 грн. 

 Фактично профінансовано за заявками КНП за звітний період на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв 106 495 грн. що склало 99,4%. 

За цільовими програмами згідно фінансового плану з урахуванням внесених 

змін  за 2021 року передбачені кошти із бюджету Миколаївської ТГ всього  у сумі 

1 746 003 грн.  

          Фактично за 2021 року дохід з урахуванням змін із бюджету Миколаївської 

сільської ТГ за цільовими програмами   склав 1740506  грн., що склало  99,7 % ;  

 у тому числі: 

-  на ліки  по безкоштовним рецептам для пільгових категорій громадян з 

урахуванням внесених змін затверджено  139 413  грн., а фактично отримано 

139 412  грн., що склало 100%; 

- на інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я у фінансовому плані за  

2021 року з урахування внесених змін передбачено коштів в сумі 1 606 590 

грн., а  фактично отримано 1601094 грн. що склало 99,7 %. 

- інші доходи – надходження від ФСС-  за 2021 рік надійшло коштів в сумі 6 247 

грн., фактично використано коштів в сумі 6 247 грн., що склало 100%. 

Всього доходів з урахування внесених змін передбачено коштів за 2021р в сумі  

3071430грн., фактично отримано 2 841 473 грн., що склало 92,5%. 

         ВИДАТКИ : 

 

Поточні видатки за 2021року з урахування внесених змін затверджені у 

фінансовому плані  в сумі 3 065 183 грн. , фактичні видатки за звітний період 

склали в сумі  2 830 336грн. коп. що склало  92,3%. в тому числі:  

 

Витрати на оплату праці  за  2021р.  передбачені у сумі 1612244  грн., у 

тому числі: 

- за рахунок коштів НСЗУ –                                                     984 105  грн.,  
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- за рахунок коштів бюджету Миколаївської сільської ТГ – 628 139 грн.  

          Фактичні видатки на оплату праці за  2021року  склали  1421123  грн.90коп, 

що склало 88,1 %,  у тому числі: 

- за рахунок коштів НСЗУ -  786 929 грн.30 коп., що склало 80 %; 

які витрачені на виплату заробітної плати за посадовими окладами, на виплату 

доплати за використання дез. засобів , за напруженість та складність в роботі та на 

преміювання. 

- за рахунок коштів бюджету Миколаївської сільської ТГ – 627947 грн.96 коп., що 

склало 100 %., які витрачені на виплату на: 

- заробітної плати за посадовими окладами в сумі     150 059 грн.81 коп.; 

-  на виплату доплати за використання дез.засобів в сумі    1 800 грн.; 

 

- надбавку за напруженість та складність в сумі      151 348 грн. 00коп.; 

- матеріальну допомогу на оздоровлення в сумі        69 623 грн.00коп. ; 

- вихідна допомога   в сумі                                           11 090 грн.24 коп.;                                               

- преміювання працівників в сумі                                175 383 грн.91коп. 

- премія до професійного свята                                    68 643 грн.00коп. 

 

Видатки на відрахування на соціальні заходи були передбачені у 

фінансовому плані за 2021 року  у сумі  353 733 грн, у тому числі: 

- за рахунок коштів НСЗУ – 216 504 грн.,  

- за рахунок коштів бюджету Миколаївської сільської ТГ -  137 229грн. 

           Фактичні видатки на відрахування на соціальні заходи ( нарахування на 

заробітну плату ) за  2021  року  склали  307 818грн.37 коп., що склало 87,0 %, в т.ч.  

-  за рахунок коштів НСЗУ -173 499  грн.64 коп.; 

- за рахунок коштів бюджету Миколаївської сільської ТГ – 134 318 грн.73 коп. 

 

Витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю та 

комплектуючих були передбачені  з урахуванням внесених змін за  2021 року у 

сумі 148 981 грн. за рахунок коштів бюджету Миколаївської сільської ТГ. 

Фактичні витрати  за 2021 року  склали  146 695 грн.01 коп., що склало  98,5%,  

у тому числі  кошти були використані  на придбання:  

- бензину та газу для автомобілів                              62 380грн. 00 коп.; 

- придбання шин на автомобіль Опель                       8 264грн.00 коп.; 

- придбання канцтоварів, офісного приладдя та устаткування ( мережевої карти 

Wi-Fi )                                                                          9 825 грн.25коп. 

- господарчих товарів та інвентарю- (банкетник -3 шт., столик 

інструментальний - 2шт., шафа для документів, шафа для одягу, стійка 

ресепшн, вхідні двері –2шт. 

66 225 грн.76 коп. 

 

            Витрати на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів 

були передбачені з урахування внесених змін за 2021 року у сумі          84 078 грн, 

у тому числі  за рахунок коштів бюджету Миколаївської сільської ТГ –   84 078 грн. 
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Фактично було  витрачено коштів із місцевого бюджету на суму   83 976 

грн.54 коп. що склало 99,9 %. 

 в тому числі на: 

-лікарські засоби на суму 3657 грн.99 коп. 

- придбання підгузків  на суму  10 445грн.52 коп., 

- придбання туберкуліну на суму 11 016 грн.50 коп.  

- вироби медичного призначення  на суму 26346грн.93 коп.,  

      (дозатор піпеточний з наконечниками одноканальний-2шт.пульссксиметр 

кишеньковий 2 шт. ,гігрометри, колби, піпетки, циліндр мірний для лабораторії, 

тест смужки для визначення глюкози в крові, гемоглобін, глюкотести, шпателя 

400шт.,матеріал СМС нетканний н/стерильний, штативи, скарифікатори, ланцети. 

На боротьбу з COVID-19 витрачено коштів в сумі 27 829грн.16 коп. в т.ч. на 

- засоби індивідуального захисту на суму 22 785грн.60 коп. 

    (халати медичні на зав’язках н/стерильні 40шт.,халати медичні за зав’язках 

стерильні 40шт., маски медичні -500шт.,бахіли-200пар,шапочки ,рукавички н/ст-

500пар.респіратори -100шт.,маски кисневі для дорослих-10шт.та інше.) 

- деззасоби  на суму  4680 грн. 

Витрат Оплата послуг (крім комунальних)” 

 За  2021 року затверджено коштів з урахуванням внесених змін  в сумі              

608 163  грн. в т.ч. за рахунок коштів місцевого бюджету                   

Фактично використано коштів  за  2021р. в сумі 608 156 грн.17 коп.,що склало 

100%  в т.ч. на : 

- витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (ремонт 

будівель та споруд, проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) 

-  в сумі                                                                                             560 465 грн.19 коп.; 

- витрати на ремонт та обслуговування медичного обладнання,оргтехніки в сумі   

                        2490 грн.00 коп.;  

-витрати на придбання та супровід програмного забезпечення в сумі 32 935грн. 

- витрати на страхові послуги   в сумі                                               1882 грн.00 коп.; 

-витрати на ремонт автомобіля                                                         5 648 грн.00коп.; 

- витрати на зв’язок та інтернет  в сумі                                            4 736 грн.44коп.; 

   За  рахунок коштів НСЗУ   -                                                                   16658 грн.70 

коп. 

- за користування програмою ХЕЛСІ-                                                        3360 грн.; 

- касове обслуговування та комісії банку -                                               600 грн.; 

- за систему Expertus Мудзаклад VIP  на 2021 рік –                              11 340 грн. 

- за судовий збір                                                                                              1 261грн.20коп. 

Витрат  на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  

 За  2021 року коштів   затверджено з урахуванням внесених змін в сумі            

107 161грн. в т.ч. на:   

               КЕКВ   2273  оплата електроенергії        -  24 420 грн.                                           
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               КЕКВ   2274 оплата за природний газ    -  82 741 грн. 

Фактично використано коштів в сумі                       106 49 грн.93 коп. що склало 

99,4 % , в т.ч. по   

   КЕКВ   2273  оплата електроенергії        -           23 754  грн.58 коп. це 97,3%;                                       

   КЕКВ   2274 оплата за природний газ    -            83 740 грн.35 коп. це 100 % 

Витрат на Інші виплати населенню   

За  2021 року коштів затверджено з урахуванням внесених змін   в сумі        

139 412 грн., фактично використано коштів за 2021 р. в сумі 139 411 грн.61 

коп.  що склало 100%.   на відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском 

лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це 

право відповідно до законодавства. 

 Станом на 01.01.2022р.   є дебеторська  заборгованість   в сумі 18 209 грн.39 коп. – 

це 100% предоплата за природний газ ТОВ «Газопостачальній компанії «Нафтогаз 

Трейдинг». 

 Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022рік  по закладу відсутня. 

Придбання основних засобів  за  2021 року не передбачалося. 

   Станом на 01.01.2022 року є залишок невикористаних бюджетних коштів 

становить  112 189 грн.16 коп.   з них : 

- 46 710 грн. за медичні послуги «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби 

COVID-19,спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»                                     ( 

які використовуються на організацію процесу вакцинація від гострої 

респіраторної хвороби COVID-19,спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

закупівлю засобів індивідуального захисту працівникам, залучених до 

вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19,спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2,відповідно до чинних нормативів, затверджених 

МОЗ України) ; 

- 65 479 грн.16 коп. за обсяги медичних послуг, пов’язаних з первинною 

медичною допомогою, які використовуються на оплату праці з нарахуванням 

працівникам КНП, послуги банку, за користування програмою HELSI. 

 

 

 

Головний бухгалтер                                                   Валентина ПІВНЬОВА 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 37 

 14.02.2022                                                                                      с. Миколаївка  

Про слухання звіту щодо виконання 

фінансового плану комунального 

 некомерційного підприємства Миколаївської 

сільської ради «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці» 

за 2021 рік 

 Керуючись статтею 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 78 Господарського кодексу України,  відповідно  до наказу 

Міністерства економічного  розвитку  і  торгівлі  України  від  02.03.2015 №  205 

«Про  затвердження  порядку  складання,  затвердження  та  контролю 

виконання  фінансового  плану  суб’єкта  господарювання  державного  сектору 

економіки» зі змінами,  рішенням Миколаївської сільської ради восьмого 

скликання від 11.02.2021 року № 25 «Про затвердження в новій редакції 

Порядку  складання,  затвердження (погодження)  та  контролю виконання 

фінансового плану комунального некомерційного підприємства Миколаївської 

сільської ради»,   заслухавши інформацію директора комунального некомерційного 

підприємства «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці»  Миколаївської сільської 

ради,   виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 

1. Звіт про виконання фінансового  плану  комунального  некомерційного 

підприємства  «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці» за 2021 рік, що 

додається, прийняти до відома. 

2. Фінансову діяльність комунального  некомерційного підприємства  «АЗПСМ 

Різдва Пресвятої Богородиці» за 2021 рік вважати задовільною.  

3. Директору КНП «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці» Кіхтенко Н.М.: 

1) підготувати на чергове засіданні виконавчого комітету бізнес – план 

підприємства, щодо  визначення пріоритетних напрямів діяльності 

підприємства  та моделі фінансування; 

2) провести моніторинг стану заключення декларацій населення, що 

мешкає на обслуговуючій території, з сімейним лікарем підприємства; 

3) посилити фінансову дисципліну на підпорядкованому підприємстві; 

4) про стан виконання даного рішення доповісти на черговому засіданні 

виконавчого комітету в березні місяці 2022 року. 

      Сільський голова                                                            Сергій САМОТОЙ  

 

 
Оприлюднення 18.02.2022 року  
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Пояснювальна записка  до  

ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ 

КНП МСР «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини  

Різдва Пресвятої Богородиці»  

за 2021 рік 

 Доходи: У затвердженому фінансовому плані на 2021 рік  передбачалося отримати 

доходи від Національної служби здоров’я України (далі-НСЗУ) в розмірі 1 238 040 

грн, що були розраховані на 1 ставку лікаря згідно штатного розпису, 

затвердженого станом на 01.01.2021 р.  За 2021 рік фактично  було отримано 1 405 

594 грн, з них  на надання первинної медичної допомоги – 1 342 384 грн, на оплату 

роботи медичних працівників за вакцинацію проти COVID-19 - 63 210 грн. 

Збільшення видатків від НСЗУ відбулося за рахунок введення однієї штатної 

посади сімейного лікаря та укладення договору про медичне обслуговування 

населення за програмою медичних гарантій за пакетом послуг «Вакцинація від 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-

2» . 

Дохід з  бюджету  Миколаївської сільської ради на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв передбачався в сумі 129 318 грн, упродовж року був 

збільшений на 2 167 грн. та склав 131 485 грн. 

Дохід з бюджету за цільовими програмами згідно фінансового плану 

затверджений  в сумі 1 252 435 грн, упродовж року був   збільшений на         1 167 

391 грн  по загальному фонду та на 116 383 грн по спеціальному фонду.  За 2021 

рік планові показники по доходах з  місцевого бюджету за цільовими програмами 

зі змінами склали 2 536 209 грн. Фактично отримано-2 536 209грн. 

 

Видатки: У затвердженому фінансовому плані видатки на оплату праці 

передбачені у сумі 1 636 575 грн, у тому числі: за рахунок коштів НСЗУ -       1 018 

910 грн, за рахунок коштів бюджету  ОТГ -  617 665 грн. Упродовж року планові 

показники на оплату праці збільшені на  76 224,45 грн за рахунок коштів НСЗУ та 

збільшені на 308 289 грн. за рахунок коштів місцевого бюджету і загалом склали - 

2 021 088,45 грн. 

Фактичні видатки на оплату праці за рік склали 2 021 088,45 грн, з них: за рахунок 

коштів НСЗУ – 1 093 817,45 грн, за рахунок коштів місцевого бюджету – 925 954 

грн. У порівнянні 2020 роком видатки на оплату праці збільшились на 46,4%, це 

обумовлено введенням однієї штатної посади сімейного лікаря та приєднанням 

медичного пункту села Яструбине.  

 Відрахування на соціальні заходи (нарахування на заробітну плату) 

фінансовим планом передбачені в сумі 333 960 грн, з них за рахунок коштів НСЗУ 

- 208 510 грн, за рахунок коштів місцевого  бюджету -125 450 грн. За рік планові 

показники були збільшені за рахунок коштів НСЗУ на 24 143 грн, та збільшені на 

68 384 грн за рахунок  коштів місцевого бюджету  і склали 426 487 грн. Фактичні 

видатки склали 426 487 грн,  з них: за рахунок коштів НСЗУ – 232 653 грн, за 

рахунок коштів місцевого бюджету – 193 834 грн. Порівняно з аналогічним 

періодом 2020  року видатки на відрахування на соціальні заходи збільшились на 

47,3%.  
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Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю були 

затверджені в сумі 80 000 грн за рахунок коштів місцевого бюджету. Упродовж 

року планові показники  були  збільшені на  109 663 грн та склали 189 663 грн. У 

порівнянні з 2020 роком видатки на предмети матеріали та обладнання збільшились 

на 44,6% 

За 2021 рік було придбано за рахунок коштів місцевого бюджету було 

придбано: 

- паливо-мастильні матеріали та запчастини для  автомобіля на 

 суму 135 662  грн.; 

- канцтовари, господарчі товари та інвентар на суму 15 101 грн.; 

- дверний блок, тактильна плитка та сантехніка на суму 38 900 грн.      

Видатки на медикаменти та перев’язувальні матеріали  були передбачені в 

сумі 250 000 грн за рахунок  коштів місцевого бюджету і протягом року шляхом 

перерозподілу були зменшені на 7 697 грн у зв’язку з коротким терміном 

придатності туберкуліну. На придбання засобів індивідуального захисту та 

медичних матеріалів для боротьби з  COVID-19 були виділені кошти в сумі 66 500 

грн. Фактичні видатки придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів за 

рік  склали 242 303 грн.  за рахунок коштів місцевого бюджету,  з них на  COVID-

19 видатки склали 65 300 грн. У порівнянні з 2020 роком видатки на медикаменти 

та перев’язувальні матеріали  збільшились на 1,4%. 

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) були затверджені в сумі 68 440 

грн, з них за рахунок коштів НСЗУ – 10 620 грн, коштів місцевого бюджету– 57 820 

грн. Упродовж року планові показники були збільшені за рахунок коштів місцевого 

бюджету на 682 163 грн, за рахунок коштів НСЗУ на 7 284 грн. Причиною 

збільшення видатків з місцевого бюджету є поточний ремонт будівлі амбулаторії 

та ремонт автомобіля Reno Duster. Фактичні видатки за рік склали 750  603 грн, з 

них: 

-за рахунок коштів НСЗУ  на суму  10 620 грн  було сплачено за реєстраційно-

касове обслуговування, користування програмою HELSІ та послуги веб-хостингу; 

-за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 739 983 грн було сплачено за: 

- поточний ремонт приміщення амбулаторії та автомобіля   - 643 977  грн; 

- дератизацію приміщень, утилізація мед.відходів                  -    5 700  грн; 

- послуги  за Інтернет                                                                  -    5 440  грн; 

- перевезення медичних працівників, послуги тендерного  

забезпечення                                                                                 - 27 208  грн; 

- страхування автомобіля                                                             -   2 202  грн; 

- заправку та ремонт картриджів                                             -    3 283,00 грн 

- послуги з розробки техплану щодо доступності будівлі  -  38 200,00 грн; 

- супровід програмного забезпечення                                       -   13 973 грн; 
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У порівнянні з відповідним періодом 2020 року видатки на оплату послуг (крім 

комунальних) збільшились на 269,9%, це обумовлено проведеним поточним 

ремонтом будівлі амбулаторії та поточним ремонтом автомобіля. 

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок коштів місцевого 

бюджету у фінансовому плані було затверджені видатки у сумі 129 318 грн, 

протогям року були збільшені на 2 167 грн і склали 131 485 грн, з них: на оплату 

електроенергії – 26 425 грн, на природний газ –23 804 грн, на інші енергоносії 

(дрова та брикети для опалення) – 81 256 грн. Всього на оплату комунальних послуг 

було проведено видатків на суму 129 634,45 грн, з них : на оплату електроенергії – 

24 575,15 грн, природного газу – 23 803,30 грн, інших енергоносіїв – 81 256 грн. 

Відповідно з 2020 роком видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 

збільшились на 4,1%. 

На видатки з охорони праці та   навчання працівників було  заплановано 

 1 500 грн за рахунок коштів місцевого бюджету. Упродовж року планові показники 

шляхом перерозподілу  були зменшені на 565 грн і склали 935 грн. Фактичні 

видатки за навчання персоналу з охорони праці склали 935 грн.  

На оплату ліків по безкоштовним рецептам для пільгових категорії громадян у 

фінансовому плані було затверджено 120 000 грн за рахунок коштів  місцевого 

бюджету. Упродовж року планові видатки шляхом перерозподілу були збільшені 

на 7 154 грн і склали 157 154 грн за рахунок коштів  місцевого бюджету.  

Використані у повному обсязі. У порівнянні з 2020 роком видатки на ліки по 

безкоштовним рецептам для пільгових категорії громадян збільшились на 10,6%. 

 Видатки на інші витрати, а саме оплата курсів підвищення кваліфікації 

сімейних лікарів, оновлення програми MeDoc за рахунок коштів НСЗУ склали 

8 462 грн. 

По спеціальному фонду на початок року видатки не планувалися. Упродовж 

року були внесені зміни і передбачені кошти  в сумі 116 383 грн, з них на придбання 

предметів довгострокового користування   в сумі 28 000 грн на придбання 

комп’ютера в комплекті та на капітальний ремонт стіни амбулаторії в сумі 88 383 

грн. Фактичні видатки по спеціальному фонду за 2021 рік склали 116 383 грн. У 

порівнянні з 2020 роком видатки по спеціальному фонду збільшились на 7,6%. 

Станом на 01.01.2022 року залишок невикористаних   бюджетних коштів 

становить 1 850 грн 55 коп. по загальному фонду бюджету.  Залишок коштів  НЗСУ  

на рахунку АТ КБ «ПриватБанк» станом на 01.01.2022 становить 61 811,65 грн.  

 

 

 

  Головний бухгалтер                                       

             Віталіна ХВОСТЕНКО 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 38 

 14.02.2022                                                                                      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  Хвостенко Ользі Євгенівні на видалення 1 (одне) дерево за адресою: с. 

Кровне, вул. Центральна, 92 (згідно акту № 47 від 13 грудня 2021 року). 

2. Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середовища, 

АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливанцовій 

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

згідно з чинним законодавством. 

3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню: 

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень; 

                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки; 

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

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови  В. Рябуху. 

 

Сільський голова                                  Сергій САМОТОЙ 

 

 

Оприлюднення 18.02.2022 року  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 39 

 14.02.2022                                                                                      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  Сороці --------------------- на видалення 1 (одне) дерево за адресою: с. Кровне, 

вул. Першотравнева, 5 (згідно акту № 49 від 17 грудня 2021 року). 

2. Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього 

середовища, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради 

Обливанцовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених 

насаджень у порядку згідно з чинним законодавством. 

3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню: 

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень; 

                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки; 

                3) територію на місці випиляних дерев привести до належного санітарного 

стану. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови  В. Рябуху. 

Сільський голова                      Сергій САМОТОЙ 

 

Оприлюднення 18.02.2022 року  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 40 

 14.02.2022                                                                                      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  Коропцю ------------------- на видалення 120 (сто двадцять) дерев за адресою: 

за межами населеного пункту с. Миколаївка (біля пасіки) (згідно акту № 50 

від 20 грудня 2021 року). 

2. Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього 

середовища, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради 

Обливанцовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених 

насаджень у порядку згідно з чинним законодавством. 

3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню: 

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень; 

                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки; 

                3) територію на місці випиляних дерев привести до належного санітарного 

стану. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови  В. Рябуху. 

 

Сільський голова                      Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднення 18.02.2022 року  
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3 

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 41 

 14.02.2022                                                                                      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 . Іванову -------------------- на видалення 116 (сто шістнадцять) дерев за 

адресою: за межами населеного пункту с. Миколаївка (біля пасіки) (згідно 

акту № 51 від 20 грудня 2021 року). 

2. Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього 

середовища, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради 

Обливанцовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених 

насаджень у порядку згідно з чинним законодавством. 

3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню: 

                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень; 

                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки; 

                3) територію на місці випиляних дерев привести до належного санітарного 

стану. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови  В. Рябуху. 

Сільський голова                      Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднення 18.02.2022 року  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 42 

 14.02.2022                                                                                      с. Миколаївка 

 

Про надання  дозволу   на   

укладання та підписання  

договору про поділ  

нерухомого майна, право користування 

якого має неповнолітня дитина 

 

Розглянувши  та обговоривши заяву -----------------------., яка діє на підставі 

довіреності від -----------------------.,  жителя села Кровне, Сумського району 

про надання дозволу  на укладання договору про поділ житлового будинку, 

належного  на праві спільної часткової власності гр. ------------------------------------  в 

зв’язку з тим, що в ньому зареєстрована неповнолітня дитина – ------------------------

------------------- року народження,  керуючись статтею 177 Сімейного кодексу 

України, статтями 32, 71,72 Цивільного кодексу України, статтею 34 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 12 Закону України „Про 

основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей», 

враховуючи протокол засідання комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради від 11 лютого 2022 року № 2,  

виконавчий  комітет  сільської ради,  

 

                                                   вирішив: 

 

1. Надати згоду гр. ------------------------------------------ на укладання між ними 

договору про поділ нерухомого майна, належного їм на праві спільної 

часткової власності, яке знаходиться за адресою: Сумська область, Сумський 

район, с.Кровне, -------------------------------------- при умові, що в ньому 

залишиться  і в подальшому проживати і бути зареєстрованим неповнолітня 

дитина - ---------------------------------- року народження. 

 

 

Сільський голова                                                               Сергій САМОТОЙ  

 
Оприлюднення 18.02.2022 року  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 43 

 14.02.2022                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про надання дозволу на укладання договору  

дарування житлового будинку,  право проживання  

та користування яким має малолітня дитина 

 

Розглянувши та обговоривши заяву --------------------------- який звернувся до 

органу опіки та піклування з проханням надати дозвіл на укладення договору 

дарування житлового будинку, розташованого в селі Лікарське ------------------------

----, -----------------------, його доньці  ------------------------------, в будинку 

зареєстрована малолітня дитина, ----------------------------------, керуючись ст. 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 17 Закону України 

“Про охорону дитинства”, ст.12 Закону України “Про основи соціального захисту 

бездомних громадян і безпритульних дітей”, Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку надання 

органами опіки та піклування дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого 

майна дітей», ст.177 Сімейного кодексу України, враховуючи протокол засідання 

комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Миколаївської 

сільської ради від 11 лютого 2022 року № 2 виконавчий комітет сільської ради 

вирішив: 

 

1. Дозволити --------------------------, ---------------------- року народження, жителю с. 

Лікарське, укласти договір дарування житлового будинку розташованого в селі 

Лікарське, Сумського району, Сумської області --------------------------------- на 

користь доньки, -------------------------  року народження. 

2. Взяти до відома інформацію про те, що в результаті здійснення правочину з 

житлом, житлові права малолітньої дитини ------------------------------ року 

народження не порушуються.  

3. Рекомендувати заявнику ----------------------------- протягом двох місяців з дня 

укладання правочину, надати копію договору дарування виконавчому комітету 

Миколаївської сільської ради Сумського району. 

4.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

голови Рябуху В.С.  

 

Сільський голова                                                               Сергій САМОТОЙ  

 
Оприлюднення 18.02.2022 року  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 44 

 14.02.2022                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про присвоєння поштової 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. ---------------- 

жительки міста Суми  про присвоєння адреси житловому будинку, в зв’язку з 

проведеним технічним поділом житлового будинку та земельної ділянки, який 

знаходиться за  адресою: село --------------вулиця ---------------------------, Сумського 

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

------------------, в результаті новоутворених об’єктів нерухомого майна,  

виконавчий комітет сільської ради 

вирішив: 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку літ. А-1 (загальна площа 19,7 

кв.м), з господарськими будівлями та спорудами: село ----------------, вулиця -------

----------------------), Сумського району, Сумської області, розташованого на 

земельній ділянці кадастровий номер 5924786700:07:001:-------------, площею 

0,0060 га, що належить гр. ---------------------------.  

2. Вважати нерухоме майно, зазначене у пункті 1 даного рішення, розташованим 

за адресою: село ----------------, вулиця ---------------------------- Сумського району, 

Сумської області.  

3. Гр. ------------------------------ звернутися до Державного реєстратора для  

проведення  реєстрації речових прав на нерухоме майно зазначених в п. 1 даного 

рішення.   

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднення 18.02.2022 року  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 45 

 14.02.2022                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про присвоєння поштової 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. --------------------- 

жительки міста Суми  про присвоєння адреси житловому будинку, в зв’язку з 

проведеним технічним поділом житлового будинку та земельної ділянки, який 

знаходиться за  адресою: село ------------------ вулиця -----------------------------, 

Сумського району Сумської області, з метою впорядкування нумерації 

домоволодінь в селі ------------------------, в результаті новоутворених об’єктів 

нерухомого майна,  виконавчий комітет сільської ради 

вирішив: 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку літ. А-1 (загальна площа 10,5  

кв.м), з господарськими будівлями та спорудами: село ----------------------, вулиця -

-------------------, будинок --------------------------, Сумського району, Сумської 

області, розташованого на земельній ділянці кадастровий номер 

5924786700:07:001:-----------------, площею 0,0189 га, що належить гр. ---------------

----------.  

2. Вважати нерухоме майно, зазначене у пункті 1 даного рішення, розташованим 

за адресою: село --------------------, вулиця -------------------------), Сумського району, 

Сумської області.  

3. Гр. ----------------------- звернутися до Державного реєстратора для  проведення  

реєстрації речових прав на нерухоме майно зазначених в п. 1 даного рішення.   

 

Сільський голова                                                                 Сергій САМОТОЙ 
Оприлюднення 18.02.2022 року  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 46 

 14.02.2022                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про присвоєння поштової 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. ---------------------

----. жительки міста Суми  про присвоєння адреси житловому будинку, в зв’язку з 

проведеним технічним поділом житлового будинку та земельної ділянки, який 

знаходиться за  адресою: село ------------------------- вулиця -----------------------, 

Сумського району Сумської області, з метою впорядкування нумерації 

домоволодінь в селі ------------------------, в результаті новоутворених об’єктів 

нерухомого майна,  виконавчий комітет сільської ради 

вирішив: 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку літ. А-1 (загальна площа 22,0 

кв.м), з господарськими будівлями та спорудами: село ----------------------, вулиця -

----------------------, будинок ---------------------------), Сумського району, Сумської 

області, розташованого на земельній ділянці кадастровий номер 

5924786700:07:001:----------, площею 0,0365 га, що належить гр. -------------------.  

2. Вважати нерухоме майно, зазначене у пункті 1 даного рішення, розташованим 

за адресою: село -----------, вулиця ---------------------), Сумського району, Сумської 

області.  

3. Гр. ------------------------- звернутися до Державного реєстратора для  проведення  

реєстрації речових прав на нерухоме майно зазначених в п. 1 даного рішення.   

Сільський голова                                                                Сергій САМОТОЙ 
Оприлюднення 18.02.2022 року  
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 47 

 14.02.2022                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про призначення відповідального  

за облік, зберігання, витрачання  

бланків свідоцтв про державну  

реєстрацію актів цивільного стану  

та  проведення державної реєстрації 

 

Відповідно до підпункту 5 пункту «б» статті 38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію актів 

цивільного стану», відповідно до п.3.2 Порядку ведення обліку і звітності про 

використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а 

також їх зберігання», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 

жовтня 2012 року № 1578/5, зареєстрованого  у Міністерстві юстиції України 

02.11.2012 року за № 1845/22157 зі змінами, виконавчий комітет сільської ради 

вирішив: 

 

1. Призначити відповідальною за облік, зберігання та витрачання бланків 

свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану секретаря 

Миколаївської сільської ради Непийводу Вікторію Віталіївну. 

2. Уповноважити Непийводу Вікторію Віталіївну, секретаря Миколаївської 

сільської ради та члена виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

проводити державну реєстрацію актів цивільного стану у населених пунктах, 

які знаходяться на підпорядкованій території Миколаївської сільської ради 

Сумського району. 

3. На період відсутності секретаря сільської ради Непийводи В.В. обов‘язки  

проводити державну реєстрацію актів цивільного стану та обов‘язки по 

обліку, зберіганню та витрачанню бланків свідоцтв покласти на сільського 

голову Самотой Сергія Володимировича. 

4. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову. 

 

 

Сільський голова                                 Сергій САМОТОЙ 

 
 

Оприлюднення 18.02.2022 року  
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