
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 104

 27.07.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про виконання делегованих повноважень

Відповідно  до  пункту  2  статті  11  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», на виконання розпорядження голови Сумської РДА
№  52  -  ОД  від  26.02.2016  року  «Про  контроль  за  здійсненням  органами
місцевого самоврядування Сумського району делегованих повноважень органів
виконавчої  влади»  виконавчий комітет  Миколаївської  сільської  ради в  своїй
роботі керується Конституцією України, законами України, актами Президента
України  і  Кабінету  Міністрів  України,  розпорядженнями  голови  обласної
державної  адміністрації,  розпорядженнями  голови  районної  державної
адміністрації  щодо  виконання  делегованих  повноважень  органів  виконавчої
влади.

Виконавчим комітетом два рази на рік розглядаються питання виконання
делегованих повноважень на території ради. 

Виконавчий  комітет  виконує  делеговані  органами  виконавчої  влади
повноваження  згідно  з  Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», приймаються відповідні рішення виконавчого комітету та видаються
розпорядження сільського голови.
           Так за І півріччя 2022  року із 103  рішень виконавчого комітету щодо
виконання  делегованих  повноважень  прийнято  26  рішень  та  видані  12
розпоряджень сільського голови делегованого характеру (про призначення та
виплату компенсації громадян, які надають соціальні послуги на непрофесійні
основі № 46 - ОД від 04.05.2022, № 24 - ОД від 21.02.2022, № 08 – ОД від
04.01.2022, № 07 – ОД від 04.01.2022, про погодження кандидатури ДФТГ №
35- ОД від 31.03.2022, № 30 – ОД від 28.02.2022, № 29 –ОД від 28.02.2022, про
створення робочої  групи по контролю за  цінами на території  Миколаївської
сільської  ради  №  32-  ОД  від  09.03.2022,  про  призначення  та  виплату
щомісячної стипендії № 28 - ОД від 28.02.2022, № 27 - ОД від 28.02.2022, про
утворення  на  території  Миколаївської  сільської  ради  добровольчих  загонів
самооборони № 25 – ОД від 24.02.2022, про затвердження плану невідкладних
заходів  із  запобігання  та  протидії  домашньому  насильству,  насильству  за
ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від домашнього насильства
№ 09 – ОД від 17.01.2022).  
         Аналіз виконання делегованих повноважень за напрямками діяльності
(відповідно до статей Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»)
показує,  що основна кількість рішень стосується роботи у сфері соціального



захисту  населення,  (ст.  34),  питань  цивільного  захисту  (ст.  36),  щодо
забезпечення  законності,  правопорядку,  охорони  прав,  свобод  і  законних
інтересів громадян (ст. 38). Також протягом першого півріччя 2022 року  на
засіданнях  виконавчого  комітету  були  прийняті  ряд  рішень  відповідно  до
постанови  Кабінету  Міністрів  України  №  252  від  11.03.2022  року  «Деякі
питання  формування  та  виконання  місцевих  бюджетів  у  період  воєнного
стану». Були  заслухані звіти  про роботу служби у справах дітей Миколаївської
сільської  ради,  та  роботу  відділу  соціального  захисту  населення  та  надання
муніципальних послуг у 2021 році. 
             На підвідомчій території, на сьогодні нараховується 127 фізичних осіб
підприємців, 53 юридичних осіб. 

Виконавчий  комітет  постійно  приділяє  увагу  створенню  умов  щодо
розвитку  мережі  підприємств   торгівлі,  побутового  обслуговування,
встановленню  зручного  для  населення  режиму  роботи  цих  закладів,  та
дотримання  законодавства  щодо  захисту  прав  споживачів..  На  території
громади працює 13 магазинів, що реалізують товари повсякденного попиту, два
господарських магазини, один заклад громадського харчування. Працює виїзна
торгівля.  З  початку  вторгнення  на  території  України  країни  –  агресора  3
магазини  припинили  свою роботу.   На  сьогодні  попит  населення  в  товарах
першої необхідності (хліб, крупи, олія) забезпечується виїзною торгівлею.   

Виконком ради проводить державну реєстрацію актів цивільного стану,
вчинює  нотаріальні  дії.  Так  станом  на  01.07.2022  року  вчинено  145
нотаріальних дії: Кекинський старостинський округ – 2, Постольненський – 24,
Северинівський  -  18,  Кровненський  –  38,  Яструбинський  –  24,  центральній
садибі – 39, зареєстровано 47 актів цивільного стану.

Також виконуються делеговані повноваження з організації проведення
мобілізації громадян, виконання вимог законодавства щодо розгляду звернень
громадян, вирішуються питання про надання допомоги пов’язану з охороною
материнства  і  дитинства,  здійснюється  статистичний  облік  громадян,  які
постійно та тимчасово проживають на території сільської ради, здійснюється
облік  дітей  шкільного  та  дошкільного  вік.  Вирішуються  питання  опіки  та
піклування,  розглядаються  справи  про  адміністративні  правопорушення.  На
протязі І півріччя 2022 року повідомна реєстрація  колективних договорів не
проводилася. 

Враховуючи  зазначене  вище,  керуючись  пунктом  2  статті  76  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  на  виконання
розпорядження голови Сумської ОДА № 55 – ОД від 10.02.2016 року «Про
контроль  за  здійсненням  органами  місцевого  самоврядування  Сумської
області делегованих повноважень   органів виконавчої влади» зі змінами
затвердженими  розпорядженням  голови  Сумської  ОДА  №  71  –  ОД  від
22.02.2016  року,  з  метою  належного  виконання  виконавчим  комітетом
Миколаївської   сільської  ради  делегованих  повноважень  органів  виконавчої
влади,  виконавчий комітет сільської ради 

вирішив:



1. Інформацію  секретаря  виконавчого  комітету  про  виконання  делегованих
повноважень  виконавчим  комітетом  Миколаївської  сільської  ради  –
прийняти до відома. /додаток 1 додається/. 

2. Секретарю виконавчого комітету Бідненко С.М.:

2.1.  при підготовці  планів  роботи виконавчого  комітету надавати  пропозиції
щодо заслуховування на засіданні звітів керівників виконавчих органів ради у
частині виконання ними делегованих повноважень;
2.2.  забезпечувати  виконання  основних  положень  другого  розділу  статей
Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»;
 2.3.  кожного  півроку  заслуховувати  на  засіданнях  виконавчого  комітету
інформацію про здійснення делегованих  повноважень на території  сільської
ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 
(секретаря) виконавчого комітету Бідненко С.М. 

Сільський голова                                                               Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 02.08.2022

Додаток 1 до рішення 
виконавчого  комітету 
№  104
від 27.07.2022

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання виконавчими органами  Миколаївської  сільської ради

делегованих повноважень органів виконавчої влади
за І півріччя  2022 рік

На засіданнях виконавчого комітету Миколаївської  сільської ради 
було розглянуто ряд питань делегованого характеру згідно Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»

Зміст питання Дата
проведення
засідання

виконкому

№
рішен

ня

1 Про  прийняття  рішення  щодо  надання   соціальних
послуг громадянам за рахунок бюджетних коштів

(ст. 34 Повноваження у сфері соціального захисту населення)

12.01.2022 02

2 Про  надання  дозволу  на  укладання  договору  оренди
земельних ділянок від імені неповнолітньої дитини
 (ст. 34 Повноваження у сфері соціального захисту населення)

31.01.2022 04

3 Про затвердження графіку перевірок прийомних 31.01.2022 05



сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей
опікунів, піклувальників, усиновлених дітей, дітей,
які опинилися в складних життєвих обставинах
(ст. 34 Повноваження у сфері соціального захисту населення)  

4 Про затвердження висновку про доцільність 
позбавлення батьківських прав та 
визначення місця проживання дитини
 (ст. 34 Повноваження у сфері соціального захисту населення)

31.01.2022 20

5 Про внесення змін до персонального
складу адміністративної комісії
 (ст. 38 Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони
прав і законних інтересів громадян)

31.01.2022 22

6 Про  стан  військово  –  облікової  роботи  на  території
Миколаївської сільської ради у 2021 році 
(ст. 36 Повноваження в галузі оборонної роботи)

31.01.2022 24

Про затвердження плану основних
заходів цивільного захисту на 2022 рік
(ст. 36 Повноваження в галузі оборонної роботи)

31.01.2022 28

8 Про надання дозволу на укладання договору 
дарування житлового будинку,  право проживання 
та користування яким має малолітня дитина
(ст. 34 Повноваження у сфері соціального захисту населення)

14.02.2022 43

9

10

Про призначення відповідального за облік, зберігання, 
витрачання бланків свідоцтв про державну 
реєстрацію актів цивільного стану та  проведення 
державної реєстрації
(ст. 38 Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони 
прав і законних інтересів громадян)

14.02.2022 47

11 Про затвердження положення про комісію з питань
захисту прав дитини при виконавчому комітеті
Миколаївської сільської ради
 (ст. 34 Повноваження у сфері соціального захисту населення)

11.04.2022 52

12 Про організацію обліку дітей дошкільного,
шкільного віку та учнів на території 
Миколаївської сільської ради у 2022 році та визначення
відповідального структурного підрозділу
(ст. 32 Повноваження сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і
спорту)

27.04.2022 74

13 Про надання статусу дитини - сироти
 (ст. 34 Повноваження у сфері соціального захисту населення)

30.05.2022 81

14 Про виділення коштів з резервного фонду бюджету 
Миколаївської сільської  територіальної громади 
 (ст. 38 Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони 
прав і законних інтересів громадян)

30.05.2022 88

15 Про стан роботи із зверненнями громадян
(ст. 38 Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони 
прав і законних інтересів громадян)

29.06.2022 94



1.  Питання  соціально  –  економічного  розвитку  території  на  засідання
виконавчого комітету в І півріччі не розглядалося.  

  2. Протягом  І півріччя 2022 року  кандидатури для призначення на посаду 
керівників    закладів, підприємств, установ виконкомом сільської ради не 
погоджувалися.
3. На території сільської ради освітні послуги надають два  загальноосвітні 
заклади, три навчально виховні комплекси, два дитячих заклади дошкільної 
освіти, медичні послуги надають дві амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини, три пункти здоров’я,  один медичний пункт тимчасового базування. 
Культурно – мистецькі та інформаційно - просвітні послуги надають 10 
закладів культури та 7 бібліотек. 
4. При виконкомі сільської ради діє опікунська комісія, засідання якої 
проводяться по мірі необхідності. 
5. Відповідальною за ведення військового обліку  ведеться картотека 
військовозобов’язаних.
6. Розглянуто письмових звернень громадян - 62,  ведуть особистий прийом 
громадян сільський голова та секретар ради.
7. Вчинено нотаріальних дій та дій прирівняних до нотаріальних – 145,
проведено державну реєстрацію  47 актів  цивільного стану. 
8. Адміністративна  комісія проводить свої засідання по мірі надходження 
адмінпротоколів, так за І півріччя 2022 року проведено 4 засідання 
адмінкомісії, розглянуто 5  адмінпротоколів.
9. Протягом І півріччя 2022 року договір на проведення громадських робіт з 
Сумською районною філією  Сумського обласного центру зайнятості не 
укладався.
Секретар виконавчого комітету                                Світлана БІДНЕНКО



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 105

 27.07.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про схвалення звіту щодо виконання бюджету
Миколаївської сільської  територіальної громади
за  I півріччя 2022р.

Розглянувши звіт фінансового управління Миколаївської сільської ради
про виконання дохідної та видаткової частин бюджету Миколаївської сільської
територіальної громади за I півріччя 2022 року 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  I
півріччя 2022 року:

по доходах у сумі 66 629 564 гривні 03 коп., у т. ч. по загальному фонду
бюджету –  66 273 546 гривень 05 коп., по спеціальному фонду бюджету – 356
017 гривень 98 коп. (додаток 1);



по видатках у сумі 33 434 802 гривні 54 коп., у т. ч. по загальному фонду
бюджету –  32 150 541 гривня 82 коп., по спеціальному фонду бюджету – 1 284
260 гривень 72  коп. (додаток 2);

2.  Кредиторська  заборгованість  станом  на  01.07.2022  року  по
Миколаївській сільській раді складає 26 506 гривень; по відділу освіти молоді
та спорту Миколаївської сільської ради – 28 458 гривень 97 коп.;                   по
фінансовому управлінню Миколаївської сільської ради –   2 989 гривень 49 коп.

        Сільський голова                    Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 02.08.2022

Звіт 
про виконання бюджету Миколаївської сільської територіальної

громади за І півріччя 2022 року  
                               

Фактично  за  І  півріччя  2022  року  до  бюджету  Миколаївської  сільської
територіальної громади надійшло 66 629,5 тис.грн, у тому числі до загального
фонду  бюджету  акумульовано  66 273,5  тис.грн;  до  спеціального  фонду
бюджету -  356,0 тис. грн.

Планові показники надходження доходів до загального фонду бюджету
загалом  виконані  на  165,3%,  у  тому  числі  по  власним  надходженням  -  на
184,9%  (понад  план  отримано  26 290,7  тис.  грн).  Планові  показники
надходження доходів до спеціального фонду бюджету виконані лише на 44,5%
(недоотримано 444,1 тис.грн).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи загального
фонду  бюджету  по  власним  надходженням  збільшилися  на  120,0%
(або  на  31 227,2  тис.грн);  доходи  спеціального  фонду  бюджету  по  власним
надходженням зменшилися на 68,3% (або на 767,3 тис.грн).

Бюджетоутворюючим  джерелом  дохідної  частини  загального  фонду
бюджету є  податок та збір на доходи фізичних осіб, який у звітному періоді
займає 89,6% у сумі власних надходжень загального фонду бюджету. За звітний
період  надходження  цього  податку  до  бюджету  Миколаївської  сільської
територіальної  громади  склали  51 277,6  тис.грн.  Якщо  порівнювати  з
відповідним періодом 2021 року, то приріст склав 162,4% або 31 737,9 тис. грн.

 В  основному,  приріст  відбувся  за  рахунок   збільшення  надходження
ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців  у зв'язку з виплатою їм
додаткової винагороди та матеріальної допомоги у березні - червні 2022 року.
Фактично отримано 39 582,0 тис.грн, що у 3 рази більше ніж планувалося та у
4,8 разів більше ніж за цей же період минулого року. 



Показник планових надходжень  ПДФО з заробітної  плати теж загалом
виконаний на 102,9% , у звітному періоді фактично отримано 9 753,0 тис.грн. У
порівнянні  з  аналогічним  періодом  2021  року   лише  два  підприємства
зменшили обсяги сплати ПДФО з заробітної плати до бюджету громади: ТОВ
АФ «Вперед» - на 6,8% та ТОВ «Індичка» - на 28,7%.  

Плановий показник надходження  ПДФО з доходів інших ніж заробітна
плата у  звітному  періоді  теж  загалом  виконаний  на  101,4%.  Фактично  до
бюджету громади надійшло 1  892,  1  тис.грн.  Аналіз  надходження  ПДФО з
виплат,  які   аграрії  здійснюють  орендодавцям за  оренду земельних ділянок
показав,  що  лише  чотири  платника  за  І  півріччя  2022  року  у  порівняння  з
відповідним періодом 2021 року збільшили ці виплати: ТОВ АФ «Вперед» -
майже у 4 рази, ПСП «Діана» - на 66,6%, ТОВ АФ «Северинівська» - на 45,5%,
ТОВ АФ «Аграрне» -  на  13,6%. Такі  виплати здебільшого здійснювалися у
І  кварталі  2022  року.  Відсоток  сплати  цього  податку  іншими платниками у
звітному періоді коливався від 9 до 38%. 

Хоча  планові  показники  надходження ПДФО  за  результатами  річного
декларування виконані на 100,1%, у порівнянні з відповідним періодом 2021
року  надходження  зменшилися  більше  ніж  на  половину  (на  58,7%).  За  І
півріччя  2022  року  до  бюджету  громади надійшло лише 50,5  тис.грн  проти
122,3 тис.грн за аналогічний період 2021 року. У зв’язку з веденням бойових
дій  на  території  держави  призупинилися  операції  з  продажу-придбання
нерухомості.  А також не відбувалося декларування доходів одноосібників за
2021 рік у зв’язку з призупиненням роботи ГУ ДПС у Сумській області.  
          Надходження  до  бюджету  громади  рентної  плати  та  плати  за
використання  інших  природних  ресурсів у  власних  доходах  загального
фонду бюджету за І півріччя 2022 року становить всього 0,02% або 13,0 тис.грн.
Планові показники виконані на 110,4%. У порівнянні з аналогічним періодом
2021 року обсяг  доходів збільшився на 37,9% або на 3,6 тис.грн за рахунок
збільшення санітарної вирубки лісових насаджень.

Акцизний  податок у  структурі  дохідної  частини  загального  фонду
бюджету  теж  незначний  і  складає  всього  0,08%.  У І  півріччі  2022  року  до
бюджету  громади  надійшло  46,0  тис.грн  акцизного  податку  (або  55,7%  від
запланованого). У порівнянні з відповідним періодом 2021 року надходження
зменшилися на 40,6%. У зв’язку з введенням воєнного стану,  заклади торгівлі
не  здійснювали  продаж  алкогольних  виробів,  що  і  стало   причиною
недоотримання акцизного податку в обсязі 36,5 тис. грн. Лише ФОП Герявенко
С.М.   сплатив  до  бюджету  громади   90%  від  обсягу  акцизного  податку,
сплаченого за І півріччя попереднього року. Інші платники за звітний період
сплатили від 10% до 40% від обсягу цього податку, сплаченого  у І півріччі
минулого року.

Місцеві  податки є  другим  значущим  джерелом  наповнення  бюджету
громади. Питома вага їх у власних надходженнях загального фонду бюджету
склала 9,9%. За І півріччя  2022 року до загального фонду бюджету надійшло
5 661,5 тис.грн місцевих податків. У порівнянні з аналогічним періодом 2021
року надходження зменшилися на 8,6% або на 533,7 тис.грн. 
        У структурі місцевих податків  податок на майно є вагомим джерелом



наповнення  бюджету  громади.  За звітний  період надійшло  3 305,6  тис.грн
вищезазначеного податку, що становить 5,8% власних надходжень бюджету. У
порівнянні  з  аналогічним  періодом  2021  року  надходження  цього  податку
суттєво зменшилися на 14,0% або на 537,7 тис.грн.  

У  зв'язку  з  неможливістю  реалізації  продукції,  за  звітний  період
заборгованість  по  сплаті  орендної  плати  мають  ТОВ  "РАЙЗ  ПІВНІЧ"  -
308,4 тис.грн, ТОВ "Аграрне" - 171 тис.грн,  ТОВ "ВКФ КЛОТО" - 20,6 тис.грн.
 У зв’язку  з  відсутністю  коштів Сумське  Дочірне  Агролісогосподарське
підприємство  має  заборгованість  по  сплаті  земельного  податку  в  обсязі
11,5 тис.грн.      
          У зв’язку зі змінами, внесеними у ПКУ, тимчасово, на період з 1 березня
2022 року по 31 грудня року,  наступного за  роком,  у  якому припинено або
скасовано воєнний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю.
Платники, як юридичні так і фізичні особи, призупинили сплату цього податку.
Зараз  з  платниками-юридичними  особами  ведеться  роз’яснювальна  робота
щодо  необхідності  сплати  земельних  податків  до  бюджету  громади.  Також
проводиться робота с ГУ ДПС по прискоренню надання квитанцій на оплату
земельного податку фізичним особам-платникам податку. 
       Другим вагомим джерелом у структурі місцевих податків є єдиний податок,
питома  вага  якого  у  власних  надходженнях  загального  фонду  бюджету  за
звітний період становить  4,1%.  Загалом за  І  півріччя  2022 року отримано 2
355,9  тис.грн,  що  на  8,2%  більше  ніж  планувалося.  Приріст  надходження
єдиного податку у порівнянні з попереднім роком незначний. За цей же період
минулого  року  до  бюджету  громади  надійшло  лише  на  4,0  тис.грн  менше.
Аналіз  надходження  єдиного  податку  у  розрізі  платників  показав,  що
надходження  від  фізичних  осіб  зменшилися  у  порівнянні  з  аналогічним
періодом  минулого  року  на  59,6  тис.  грн  (або  на  7,5%).  Юридичні  особи-
платники   єдиного  податку  не  перерахували  до  бюджету  громади  жодної
гривні.  Для  порівняння:  за  цей  же  період  минулого  року  від  ТОВ  "ВКФ
КЛОТО" надійшло 112,7 тис.грн. Щодо платників єдиного податку ІV групи, то
сільгоспвиробники  добросовісно  виконують  свої  зобов’язання.  За  звітний
період  заборгованість  по сплаті  єдиного податку мають лише  ТОВ "РАЙЗ
ПІВНІЧ" (недоотримано 44,3 тис.грн), ФГ «НАТОН» -                     36,7 тис.грн
та   ТОВ  "Аграрне».  –  10,2  тис.грн,  що  спричинено  відсутністю   коштів
внаслідок неможливості реалізації сільськогосподарської продукції.

У  звітному  періоді  до  загального  фонду  бюджету  фактично  отримано
235,1 тис.грн неподаткових надходжень, що становить 0,4% від загальної суми
власних надходжень до загального фонду бюджету.  У порівнянні з І півріччям
2021 року це більше на 20,9% або 40,6 тис.грн та у 2,6 разів більше ніж було
заплановано на І півріччя 2022 року. Таке значне перевиконання  пояснюється
зарахуванням  до  бюджету  громади  повернутих  невикористаних  коштів,
перерахованих у 2021 році відділом освіти, молоді та спорту на улаштування
автоматичної  пожежної  сигналізації.  А  також  поверненням  невикористаних
коштів,  перерахованих  у  2021  році  комунальними  некомерційними
підприємствами та  відділом освіти,  молоді  та  спорту як авансові  платежі  за
природний газ.



      Також у звітному періоді були отримані кошти від операцій з капіталом,
які при плануванні бюджету не були передбачені. За  реалізацію безхазяйного
майна від ТОВ «ІНСАЙ ТРЕЙДІНГ» до бюджету надійшло  23,1 тис.грн.
         
         Дохідна  частина  спеціального  фонду бюджету  громади  включає
екологічний податок, який склав 16,0 % від загальної суми власних надходжень
до  спеціального  фонду,  надходження  бюджетних  установ  від  додаткової
господарської  діяльності  (батьківська  плата  за  харчування  в  закладах  освіти
громади  та  плата  за  електроенергію,  використану  на  підйом  води  із
артезіанських  свердловин)  -  48,4%,  інші  власні  надходження  бюджетних
установ  (плата  за  послуги  закладів  культури  та  надходження  бюджетних
установ  від  реалізації  майна  в  установленому  порядку)  -  1,2%,  а  також
благодійні внески, гранти та подарунки - 34,4%.

Надходження екологічного податку за звітний період склали 57,0 тис.грн,
що  на  75,0%  або  171,1  тис.грн  менше  ніж  планувалося.  У  порівнянні  з  І
півріччям 2021 року надходження екологічного податку до бюджету громади
зменшилися  на  75,9%  або  на  179,9  тис.  грн.  Це  пов’язане  зі  значним
скороченням  транспортування  природного  газу  територією  Миколаївської
сільської ради.

Планові  показники  по  надходженнях  від  додаткової  господарської
діяльності бюджетних установ виконані на 30,2%. До бюджету залучено 172,3
тис.грн, що на 68,8% менше у порівнянні з І півріччям 2021 року.  У зв’язку з
введенням  воєнного  стану,  навчання  у  закладах  освіти  або  ж  зовсім  не
проводилося, або проводилося у режимі он-лайн. Тому до бюджету громади не
надійшли кошти батьківської плати за харчування дітей у обсязі 395,6 тис.грн.

Плата  за  послуги закладів  культури  у  звітному  періоді  склала  всього
0,4 тис.грн проти 1,2 тис.грн, отриманих до бюджету громади за цей же період
минулого року (тобто у 3 рази менше). У зв’язку з воєнними діями на території
України заходи в закладах культури громади не проводилися. 

Плату за оренду майна у І півріччі минулого року сплачувало ТОВ "ВКФ
КЛОТО".  У зв’язку з відсутністю реалізації риби у звітному періоді плата від
товариства до бюджету громади не надходила. 

Надходження бюджетних установ від реалізації майна у І півріччі 2022
року  склали  3,7  тис.грн,  що  на  36,2%  менше  у  порівнянні  з  відповідним
періодом  минулого  року.  Це  кошти,  що  надійшли  до  бюджету  від  сдачі
макулатури шкільними бібліотеками (0,7 тис.грн) та сільськими бібліотеками
(3,0 тис.грн).

До  бюджету  громади  у  звітному  періоді  надійшло  122,6  тис.грн
благодійних  внесків  та  дарунків,  що  становить  лише  31,2%  від  обсягу
надходження  за  цей  же  період  минулого  року.  Так,  Департамент  освіти
Сумської ОДА безкоштовно передав шкільним закладам освіти Миколаївської
територіальної громади комплекти мільтимедійного обладнання (69,0 тис.грн)
та підручники (6,5 тис.грн); КЗ Сумської обласної ради «Обласна універсальна
наукова  бібліотека»  здійснив  поповнення  бібліотечного  фонду  закладів
культури книгами на  суму 0,7  тис.грн;  групою з  благоустрію Миколаївської



сільської  ради  заготовлено  власними  силами  дрова   для  опалення  закладів
культури                    (45,4 тис.грн).

До спеціального фонду бюджету Миколаївської сільської територіальної
громади  у  І  півріччі  2022  року  кошти  на  поповнення  цільових  фондів не
надходили. 

За  І  півріччя  2022  року  до  бюджету  громади  надійшло  9 017,3  тис.грн
трансфертів із державного та інших місцевих бюджетів, а саме: 

- освітня субвенція з державного бюджету - 8 859,0 тис. грн;  
       - субвенція з обласного бюджету за рахунок коштів державного бюджету на
надання  державної  підтримки  особам  з  особливими  освітніми  потребами  -
39,2 тис. грн; 

  - субвенція з обласного бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на
надання  державної  підтримки  особам  з  особливими  освітніми  потребами  -
17,9 тис.грн;

  - інші субвенції з місцевих бюджетів – 101, 2 тис.грн, у тому числі:
    - з бюджету Степанівської селищної територіальної громади - 35,0 тис. грн;
    - з бюджету Бездрицької сільської територіальної громади - 66,2 тис. гр

    У порівнянні з аналогічним періодом  2021 року обсяг  трансфертів з
державного  бюджету  до  бюджету  громади  зменшився  на  3,9%  за  рахунок
зменшення  обсягу  освітньої  субвенції  з  державного  бюджету;  обсяг
трансфертів з інших місцевих бюджетів до бюджету Миколаївської сільської
територіальної громади збільшився на 5,2% за рахунок надходження субвенцій
з бюджетів інших територіальних громад.

За  звітний  період  видатки з  бюджету  Миколаївської  сільської
територіальної  громади  склали  33 434,8  тис.грн,  що  становить  99,7%  у
порівнянні з обсягом видатків за за цей же період минулого року. У тому числі,
видатки  загального  фонду  склали  32 150,5  тис.грн,  спеціального  фонду
бюджету – 1 284,3 тис.грн.  Загалом освоєно 73,0% до затверджених планових
призначень.

На  соціально  –  культурну  сферу  спрямовано  64,3%  загального  обсягу
видатків бюджету громади. Це 21 489, 8 тис.грн, у тому числі:

на галузь освіти спрямовано – 16 739,5 тис.грн;
на галузь охорони здоров’я – 1 339,2 тис.грн;
на  видатки  соціального  захисту  та  соціального  забезпечення  –

1 265,4 тис.грн;
на галузь культури і мистецтва – 2 145,7 тис.грн.
Виконання планових показників за I  півріччя 2022 року по видаткам на

соціально  –  культурну  сферу  в  середньому  складає  76,8%.  У  порівнянні  із
аналогічним періодом 2021 року зменшилися видатки на  освіту  на 1,5%; на
охорону здоров’я -  на 20,8%. Видатки на фізичну культуру та спорт у І півріччі
2022 року не фінансувалися взагалі.  Це пов’язане з запровадженням в дію з
24.02.2022  Порядку  виконання  повноважень  Державною  казначейською
службою  в  особливому  режимі  в  умовах  воєнного  стану,  затвердженого
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  09.06.2021  №  590  (зі  змінами).
Цією постановою був затверджений конкретний перелік видатків,  які  можна



здійснювати із загального та спеціального фондів місцевих бюджетів в умовах
воєнного стану.  За  період  з  24  лютого  2022 по 30 червня  2022 цей перелік
декілька разів переглядався та розширювався, але повністю профінансувати усі
необхідні видатки ГРБК у І півріччі 2022 року не мали можливості. 

Проте у порівнянні з І півріччям 2021 року у звітному періоді на 55,7%
збільшилися  видатки   на  соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення,  що
пов’язано  зі  збільшенням  обсягів  виплати  матеріальної  допомоги  окремим
категоріям  населення  Миколаївської  громади.  Також  на  26,1%  збільшилися
видатки на культуру, що пов’язане з закупівлею саме у І півріччі  2022 року
дров для закладів культури на опалювальний період 2022-2023рр.

 Видатки на житлово-комунальне господарство у звітному періоді склали
1 344,6  тис.грн.  Планові  показники  виконані  на  77,7%.  У  порівнянні  з
аналогічним періодом  2021 року видатки на  благоустрій  населених пунктів
громади  та  на  забезпечення  діяльності  водопровідно-каналізаційного
господарства також зменшилися на 13,7%.

У порівнянні з I півріччям 2021 року зменшилися видатки на утримання
апарату управління. У звітному періоді вони склали 5 394,3 тис.грн або 94,5%
до  запланованих  показників.  Значно  зменшилися  видатки  на  заходи  з
землеустрою, вони склали всього 2,5 тис.грн або лише 4,9% до запланованих
показників. 

Взагалі  не  фінансувалися  видатки  на  будівництво  та  регіональний
розвиток,  на  дорожнє  господарство,  на  охорону  навколишнього  природного
середовища та інші програми і заходи, пов’язані з економічною діяльністю.

При  цьому  видатки  на  захист  населення  і  територій  від  надзвичайних
ситуацій  і  видатки  на  громадський  порядок  та  безпеку   у  порівняння  з  1
півріччям 2021 року зросли у 11,3 рази. Так, видатки на забезпечення діяльності
місцевої пожежної охорони склали  220,9 тис.грн , що на 4,1% більше ніж за
аналогічний період 2021 року. Це становить 76,6% до запланованих показників.
Також  за  рахунок  коштів  резервного  фонду  було  здійснено  поповнення
місцевого  матеріального  резерву  на  загальну  суму  142,7  тис.грн,  що  теж  є
видатками  на  захист  населення  і  територій  від  надзвичайних  ситуацій
техногенного та природного характеру.

Крім  того,  у  зв’язку  з  бойовими  діями  на  території  Сумщини,
спричиненими повномасштабним вторгненням російської федерації на Україну,
у  І  півріччі  2022  року  були  здійснені  видатки  у  сумі  2 041,8  тис.грн  на
забезпечення добровільних формувань територіальної оборони громади.

Загальний  обсяг  трансфертів,  переданих  до  бюджетів  усіх  рівнів,  у
I півріччі 2022 року склав 8,4 % загального обсягу видатків бюджету громади
або  2 798,3  тис.грн,  із  яких  1 029,5  тис.грн  –  це  реверсна  дотація.  Згідно
Порядку  виконання  повноважень  Державною  казначейською  службою  в
особливому  режимі  в  умовах  воєнного  стану,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 (зі змінами), з 24 лютого 2022
року  перерахування  реверсної  дотації  до  державного  бюджету  з  місцевих
бюджетів  територій,  на  яких  введено  воєнний  стан,  Казначейством  не
здійснюється.  Тому  у  порівнянні  з  І  півріччям  2021  роком  обсяг  реверсної
дотації зменшився на 53,2%.



Також, у 1 півріччі 2022 року субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету  на  виконання  програм  соціально-економічного  розвитку  регіонів
також значно зменшилася і становить всього 64,6% у порівнянні з аналогічним
періодом  2021  року.  Це  також  пов’язане  з  введенням  воєнного  стану  на
території України.  

Обсяг  перерахованих  субвенцій  з  бюджету  Миколаївської  сільської
територіальної громади іншим місцевим бюджетам у порівнянні з аналогічним
періодом минулого  року  зріс  майже вдвічі  і  склав  753,8  тис.грн.  Причиною
цього стало збільшення кількості комунальних установ інших територіальних
громад,  які  у  2022  році  надають  свої  послуги  мешканцям  Миколаївської
сільської ради. Мова насамперед йде про комунальну установу Степанівської
селищної ради «Центр надання соціальних послуг».

В зв’язку з виробничою необхідністю кошти резервного фонду бюджету
були перерозподілені для створення місцевого матеріального резерву в обсязі
190,0 тис.грн.

Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2022 року по Миколаївській
сільській  раді  складає  26  506  гривень;  по  відділу  освіти  молоді  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради  –  28  458  гривень  97  коп.;  по  фінансовому
управлінню Миколаївської сільської ради –  2 989 гривень 49 коп.

Начальник фінансового управління                     Вікторина ПАШКУРОВА
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 106

 27.07.2022                                                                                      с. Миколаївка
Про виділення субвенції Державному бюджету на виконання
програм соціально – економічного та культурного розвитку
регіонів для матеріально-технічного забезпечення відділення 
поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції 
ГУНП в Сумській області

Відповідно до статей 4, 8 Закону України «Про правовий режим воєнного
стану», указу Президента України від 24 лютого 2022 року                               №
64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», пункту 2 статті 85 і  пунктів
22 та 222 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу
України,  керуючись  підпунктом  2)  пункту  1  постанови  Кабінету  Міністрів
України від 11 березня 2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання
місцевих бюджетів у період воєнного стану» та згідно листа  відділення поліції
№ 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції Головного управління
Національної поліції в Сумській області  від 25.07.2022 № 3192/117//01/56-2022,
виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:

1. Виділити із бюджету Миколаївської сільської територіальної громади Го-
ловному управлінню Національної поліції у Сумській області субвенцію у
сумі 100 000 грн (код 41010600) «Субвенція з місцевого бюджету Держав-
ному бюджету на виконання програм соціально – економічного та культур-
ного розвитку регіонів» для матеріально-технічного забезпечення відділен-
ня поліції № 4 (м. Суми)  Сумського районного управління поліції  Голов-
ного управління Національної поліції в Сумській області на придбання па-
ливно – мастильних матеріалів та технічного обслуговування службового
автотранспорту відділення. Субвенцію виділити за рахунок перевиконання
дохідної частини загального фонду бюджету Миколаївської сільської тери-
торіальної громади за підсумками І півріччя 2022 року.

2. Фінансовому управлінню (Пашкурова В.В.) в установленому порядку вне-
сти зміни до розпису бюджету Миколаївської сільської територіальної гро-
мади на 2022 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

      Сільський голова                          Сергій САМОТОЙ
Оприлюднено 02.08.2022
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 107

 27.07.2022                                                                                      с. Миколаївка
Про виділення субвенції Державному бюджету на виконання
програм соціально – економічного та культурного розвитку
регіонів для матеріально-технічного забезпечення Сумського 
районного управління поліції ГУНП в Сумській області

Відповідно до статей 4, 8 Закону України «Про правовий режим воєнного
стану», указу Президента України від 24 лютого 2022 року                               №
64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», пункту 2 статті 85 і  пунктів
22 та 222 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу
України,  керуючись  підпунктом  2)  пункту  1  постанови  Кабінету  Міністрів
України від 11 березня 2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання
місцевих  бюджетів  у  період  воєнного  стану»  та  згідно  листа  Сумського
районного  управління  поліції  Головного  управління  Національної  поліції  в
Сумській  області   від  25.07.2022  № 11393,   виконавчий комітет сільської
ради,

вирішив:
1.  Виділити  із  бюджету  Миколаївської  сільської  територіальної  громади
Головному управлінню Національної поліції у Сумській області субвенцію у
сумі 100 000 грн (код 41010600) «Субвенція з місцевого бюджету Державному
бюджету  на  виконання  програм  соціально  –  економічного  та  культурного
розвитку  регіонів»  для  матеріально-технічного  забезпечення  Сумського
районного управління поліції   Головного управління Національної  поліції  в
Сумській області на придбання паливно – мастильних матеріалів та технічного
обслуговування службового автотранспорту Сумського районного управління
поліції.  Субвенцію  виділити  за  рахунок  перевиконання  дохідної  частини
загального фонду бюджету Миколаївської сільської територіальної громади за
підсумками І півріччя 2022 року.

2.Фінансовому управлінню (Пашкурова В.В.) в установленому порядку внести
зміни до розпису бюджету Миколаївської сільської територіальної громади на
2022 рік.

3.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

      Сільський голова                          Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 02.08.2022
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 108

 27.07.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про виділення коштів з резервного фонду
бюджету Миколаївської сільської 
територіальної громади 

Відповідно до  підпункту 2 пункту «б» статті 38 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», керуючись постановою Кабінету Міністрів
України  від  01.03.2022    №  175  «Тимчасовий  порядок  виділення  та
використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану», з
метою  організації  належної  роботи  по  ліквідації  наслідків  надзвичайних
ситуацій,  спричинених  воєнними  діями,   надання  термінової  допомоги
постраждалому населенню Миколаївської сільської ради для забезпечення його
життєдіяльності, виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:

1. Виділити  головному розпоряднику  бюджетних коштів  -  Миколаївській
сільській раді -  кошти з резервного фонду  бюджету Миколаївської сіль-
ської територіальної громади у сумі                                             100 000
гривень на допомогу населенню, що постраждало внаслідок надзвичайної
ситуації або стихійного лиха.

2. Фінансовому  управлінню  (Пашкурова  В.В.)  в  установленому  порядку
внести зміни до розпису бюджету Миколаївської сільської територіальної
громади на 2022 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

      

          Сільський голова                          Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 02.08.2022
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 109

 27.07.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про  внесення  змін  та  доповнень  до  Місцевої  цільової  програми
«затвердженої рішенням виконавчого комітету 
№ 49 від 11.04.2022 року

Розглянувши подання, керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  підпунктом  2  пункту  1
постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року № 252 «Деякі питання
формування  та  виконання  місцевих  бюджетів  у  період  воєнного  стану»,
відповідно  до  статті  91  Бюджетного  кодексу  України,  з  метою  забезпечення
потреб у,  виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:

1. Внести зміни до Місцевої цільової програми на  2022 рік» зі змінами, а 
саме:

2. Контроль за виконанням заходів програми на  2022 рік» покласти на 
сільського голову Самотоя С.В. 

Сільський голова                                                     Сергій САМОТОЙ 
                         

Оприлюднено 02.08.2022
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 110

 27.07.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про  внесення  змін  до  Програми  профілактики  злочинності  на  території
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області
"Правопорядок"  на 2020-2022 роки,  затвердженої   рішенням сорок  третьої
сесії сьомого скликання Миколаївської сільської ради  від 10.12.2019р. № 22  

Керуючись  пунктом  2  постанови  Кабінету  Міністрів  України  № 252  від
11.03.2022 року «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у
період воєнного стану,  відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті  27 Закону
України  «Про   місцеве  самоврядування  в  Україні»,  обговоривши  Програму
профілактики злочинності на території Миколаївської сільської ради Сумського
району Сумської області «ПРАВОПОРЯДОК» на 2020-2022 роки,  розроблену з
метою реалізації законів України «Про участь громадян в охороні громадського
порядку і  державного  кордону»,  «Про запобігання  корупції»,  «Про боротьбу  з
тероризмом», з метою надання допомоги в матеріально – технічному забезпеченні
правоохоронних органів, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Внести зміни та доповнення до  Програми  профілактики злочинності на
території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської об-
ласті «ПРАВОПОРЯДОК» на 2020-2022 роки, а саме
1.1. Внести  зміни  у  Додаток  до  Програми «Заходи до  програми» на

2021 та 2022 роки та викласти його в такій редакції:

Заходи до програми
№
з\п

Надання  субвенції  з
місцевого  бюджету
державному  бюджету
для  забезпечення
діяльності:

Прогнози  обсягів  фінансування  з  місцевого
бюджету тис. грн, термін виконання по роках.
2020    2021   2022

1 Сумський
прикордонний  загін
(військова  частина
9953)

3 000 3 100 4 000

2 Головне  управління
Національної  поліції  у
Сумській області

15 45 240

3 Сумській  обласний
військовий комісаріат

10 10 10
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4 Державна  установа
«Центр  пробації»  в
Сумській області

3 3 3

5 Управління  Служби
безпеки  України  в
Сумській області

- 25 25

всього 3 028 3 183 4 278
Всього по Програмі 10 489

1. Затвердити  розділ  «Загальна  характеристика  Програми»  Програми
профілактики  злочинності  на  території  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області «ПРАВОПОРЯДОК» на 2020-2022
роки у новій редакції (додаток 1 додається).

Сільський голова Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 02.08.2022
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Додаток 1 до рішення
виконавчого комітету
№ 110 від 27.07.2022 

року 
Загальна характеристика Програми

1.
Ініціатор  розроблення
Програми

Миколаївська сільська рада Сумського району
Сумської області

2.
Розробник Програми Загальний відділ Миколаївської сільської 

ради

5.

Учасники Програми виконавчий  комітет,  структурні  підрозділи
сільської ради, Сумський прикордонний загін,
Головне  управління  Національної  поліції  у
Сумській  області,  Сумський  військовий
комісаріат,  ДУ «Центр пробації» у Сумській
області

6.
Розпорядник коштів Миколаївська сільська рада Сумського району

Сумської області

7.
Термін  реалізації
Програми

2020 - 2022 роки

8.

Перелік  місцевих
бюджетів,  які  беруть
участь  у  виконанні
Програми

Кошти місцевого бюджету

9.

Загальний  обсяг
фінансових  ресурсів,
необхідних для реалізації

 10 489 тис. грн.
(межах фінансових можливостей)

в  тому  числі  з  них
коштів:

місцевого бюджету У межах фінансових можливостей

10.Основні джерела 
фінансування Програми

Кошти місцевого бюджету

Секретар 
виконавчого комітету                                               Світлана БІДНЕНКО
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 111

 27.07.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про внесення змін до рішення сімнадцятої сесії восьмого скликання 
Миколаївської сільської ради від 24.12.2021 року № 43 «Про бюджет 
Миколаївської сільської  територіальної громади на 2022 рік»

   (18512000000)
      (код бюджету)

Відповідно до статей 4, 8 Закону України «Про правовий режим воєнного
стану», указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про вве-
дення воєнного стану в Україні», пунктів 22 та 222 розділу VI «Прикінцеві та
перехідні положення» Бюджетного кодексу України, керуючись підпунктом 2)
пункту1 постанови Кабінету Міністрів  України від 11 березня 2022 р.  № 252
«Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного
стану», з метою оперативного та ефективного прийняття управлінських рішень
для забезпечення безперебійного функціонування установ і закладів бюджетної
сфери та задоволення життєво необхідних потреб жителів Миколаївської сіль-
ської  територіальної громади, виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:

1.Внести до рішення  сімнадцятої сесії восьмого скликання Миколаївської
сільської  ради  від   24.12.2021  року  «Про  бюджет  Миколаївської  сільської
територіальної громади на  2022 рік» наступні зміни: 

1.1. Викласти пункт 1 в наступній редакції:
 1. Визначити на 2022 рік:

-  доходи бюджету Миколаївської сільської територіальної громади у сумі
85 076 999 гривень, в тому числі доходи загального фонду  бюджету –                83
657 555 гривні та доходи спеціального фонду бюджету – 1 419 444 гривні згідно з
додатком 1 до цього рішення;

-  видатки бюджету Миколаївської сільської  територіальної громади у сумі
92 551 064 гривні 81 коп., в тому числі видатки загального фонду бюджету -   86
375 494 гривні 19 коп. та видатки спеціального фонду бюджету –                   6 175
570 гривень 62 коп. згідно з додатком 3 до цього рішення;
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-  дефіцит  за  загальним  фондом  бюджету  Миколаївської  сільської
територіальної громади у сумі 2 717 939 гривень 19 коп. згідно з додатком 2 до
цього рішення;

-  дефіцит за  спеціальним  фондом  бюджету  Миколаївської  сільської
територіальної громади у сумі 4 756 126 гривень 62 коп. згідно з додатком 2 до
цього рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Миколаївської сільської
територіальної  громади  у  розмірі  150 000  гривень,  що  становить  0,2  відсотка
видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом; 

- резервний фонд бюджету Миколаївської сільської  територіальної громади
у розмірі 150 000 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду
бюджету, визначених цим пунктом.

1.2.  Затвердити  бюджетні  призначення головним  розпорядникам  коштів
бюджету Миколаївської  сільської територіальної  громади на 2022 рік у розрізі
відповідальних виконавців за  бюджетними програмами згідно з  додатком 3 до
цього рішення у новій редакції.

1.3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до
цього рішення у новій редакції.

  1.4.  Затвердити  розподіл  витрат  бюджету  Миколаївської  сільської
територіальної громади  на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022
році у сумі 26 169 083 гривень 81 коп. згідно з додатком 7 до цього рішення у
новій редакції.

1. Додатки 1, 2, 3, 5, 7 до цього рішення в новій редакції є його невід’ємною
частиною.

2. Секретарю виконавчого комітету Бідненко С.М. забезпечити оприлюднення
цього рішення на офіційному сайті Миколаївської сільської ради у термін
згідно чинного законодавства України.

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

  
Сільський голова                       Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 02.08.2022
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 112

 27.07.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про схвалення звіту КНП Миколаївської
сільської ради «АЗПСМ с. Постольне» 
щодо виконання фінансового плану
за І півріччя 2022 року

            Керуючись підпунктом 3, пункту «а» статті 29  Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», на виконання підпункту 7.3.3 пункту 7.3 
розділу 7 Статуту Комунального некомерційного підприємства Миколаївської 
сільської ради «АЗПСМ с. Постольне», заслухавши звіт головного бухгалтера  
підприємства про результати фінансової діяльності підприємств за І півріччя 
2022 року,  виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив:

1. Звіт щодо виконання фінансового плану комунального некомерційного
підприємства  «АЗПСМ с.  Постольне»  за  І  півріччя  2022  року  прийняти  до
відома.  /додаток 1 додається/.

2.  Роботу  комунального  некомерційного  підприємства  «АЗПСМ  с.
Постольне» за І півріччя 2022 року вважати задовільною.

3.  Головному  лікарю  КНП  «АЗПСМ  с.  Постольне»  Білінському  Р.М.
посилити контроль за своєчасним затвердженням змін до фінансового плану
підприємства. 

4.  Фінансовому  управлінню  (Пашкурова  В.В.)  постійно  здійснювати
контроль за фінансування видатків підприємства.

Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 02.08.2022

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 до ЗВІТУ  ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП МСР «АЗПСМ с.ПОСТОЛЬНЕ»
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                                                                   за 1 півріччя 2022 рік
          ДОХОДИ: 
          У затвердженому фінансовому плані  на 1 півріччя 2022 року планувалось
отримати від  Національної  служби здоров’я  України,  згідно  з  Договором про
медичне  обслуговування  населення  за  програмою  медичних  гарантій  № 0000-
РКА6-М000 від 19.01.2022 року, доходів в розмірі 577 830 грн. 
          За звітний період згідно звітів про обсяги медичних послуг, пов’язаних з
первинною медичною допомогою фактично  отримано 563 965  грн.,  що склало
95,8 %. 
          У фінансовому плані  за 1півріччя  2022 року  на оплату комунальних
послуг та енергоносіїв передбачені кошти в сумі 86 490 грн.
 Фактично  профінансовано  за  заявками  КНП  за  звітний  період  на  оплату
комунальних послуг та енергоносіїв 86 490 грн. що склало 100%.

За цільовими програмами згідно фінансового плану з урахуванням внесених
змін  на 1 півріччя 2022 року передбачені кошти із бюджету Миколаївської ТГ
всього  у сумі  745 468 грн. 
          Фактично за 1 півріччя 2022 року дохід з урахуванням змін із бюджету
Миколаївської сільської ТГ за цільовими програмами  отримано  462 498  грн., що
склало 62,0 % ; 
 у тому числі:
-  на ліки  по безкоштовним рецептам для пільгових категорій громадян затвер-

джено  41 949  грн., а фактично отримано 16 476  грн., що склало 39,3%;
- на інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я у фінансовому плані на

1 півріччя 2022 року з урахування внесених змін передбачено коштів в сумі
703 519грн., а  фактично отримано 446 022 грн. що склало 63,4 %.

         ВИДАТКИ :

Поточні  видатки  за  І  півріччя  2022  року  з  урахування  внесених  змін
затверджені у фінансовому плані  в сумі  1 409 788 грн. , фактичні видатки за
звітний період склали в сумі 1 103 619 грн., що склало 78,3 %. в тому числі: 

Витрати на оплату праці в І півріччі 2022р. передбачені у сумі  875 049
грн., у тому числі:
- за рахунок коштів НСЗУ –    478 098 грн., 
- за рахунок коштів бюджету Миколаївської сільської ТГ –396 951 грн. 

          Фактичні видатки на оплату праці за І півріччя 2022року  склали  761 334
грн., що склало 87,0 %,  у тому числі:
- за рахунок коштів НСЗУ – 441 240  грн.24коп., що склало  92,3 %;
які витрачені на виплату заробітної плати за посадовими окладами та на виплату
доплати за використання дез. засобів.
- за рахунок коштів бюджету Миколаївської сільської ТГ – 320 094 грн.14 коп.,
що склало 80,6 %., які витрачені на виплату на:
- надбавку за напруженість та складність в сумі      130 607 грн. 59коп.;
- преміювання працівників в сумі                               111 907 грн.54коп.;
- преміювання до професійних свят                              68 326 грн.00коп.;
- матеріальну допомогу на оздоровлення                       9 253 грн.00коп.



2

Видатки  на  відрахування  на  соціальні  заходи були  передбачені  у
фінансовому плані на І півріччя 2022 року  у сумі  186 689 грн, у тому числі:
- за рахунок коштів НСЗУ – 99 360 грн., 
- за рахунок коштів бюджету Миколаївської сільської ТГ -  87 329 грн.

           Фактичні видатки на відрахування на соціальні заходи за І півріччя 2022
року  склали  162 258 грн.94коп., що склало 86,9%, в т.ч. 
-  за рахунок коштів НСЗУ -93 584  грн.81 коп.;
- за рахунок коштів бюджету Миколаївської сільської ТГ – 68 674 грн.13 коп.

Витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю та
комплектуючих були передбачені   з  урахуванням внесених змін на  1півріччя
2022 року у сумі 24 700 грн. за рахунок коштів бюджету Миколаївської сільської
ТГ.

Фактичні витрати  за півріччя 2022 року  склали  11 030 грн. 00коп.,  що
склало  44,7%,  у тому числі були використані  на придбання: 

бензину та газу для автомобілів                                                 10 720грн. 00 коп.
бланків свідоцств про смерть                                                          310грн.00коп.
            

Витрати на придбання медикаментів  та  перев’язувальних матеріалів
були передбачені за рахунок коштів бюджету Миколаївської сільської ТГ на  І
півріччя 2022 року у сумі 32 522 грн.
 Фактично було  витрачено коштів із місцевого на суму 16 502 грн.81 коп. що
склало 50,7 %.

 в тому числі на:
- придбання підгузків  на суму  12 213грн.17 коп., 
- вироби медичного призначення  на суму 2844 грн.46 коп., (тонометр механічний 
1 шт, шприци, манжетка для вимірювання артеріального тиску механічного з 
пневматикою, велика -2шт.,вимірювач артеріального тиску механічний-2шт.,тощо
).
- лікарські засоби  1445 грн.18 коп.

Витрат Оплата послуг   (крім комунальних)”   
на І півріччя 2022 року затверджено коштів  в сумі  162 017 грн. в т.ч.

- за рахунок коштів місцевого бюджету                                162 017 грн.00коп.
  
Фактично використано коштів в 1півріччі  2022р. в сумі   55 978 грн.42коп.             
в т.ч. 
   - за рахунок коштів місцевого бюджету використано   29 718грн.42 коп.               
в т.ч. на : 
- витрати , що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані 
(проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо  2 364 грн.00 коп.

-витрати на придбання та супровід програмного забезпечення та за систему 
Expertus Мудзаклад VIP  на 2022 рік  в сумі                            21 064грн.00коп.;
- витрати на ремонт та обслуговування автомобіля в сумі      5540 грн.40 коп.; 
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- витрати на зв’язок та інтернет  в сумі                                      750 грн.00коп.;

- за рахунок коштів НСЗУ                                                          26 260грн.00 коп.

- виконавчий збір згідно виконавчого листа №58/877/20від 07.10.2021р.

Витрат  на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  на 1півріччя    
2022 року  затверджено коштів з урахування внесених змін в сумі  86 490 грн. в 
т.ч. на:  

               КЕКВ   2273  оплата електроенергії        -  20 410 грн.                                   

               КЕКВ   2274 оплата за природний газ    -  66 080  грн.

Фактично використано коштів в сумі                       79 687 грн.10 коп. що склало 
92,1% , в т.ч. по  

   КЕКВ   2273  оплата електроенергії        -      19 874 грн.43 коп. що склало 97,4%;

   КЕКВ   2274 оплата за природний газ    -       59812грн.67коп., що склало 90,5 %

Витрат на Інші виплати населенню  на 1 півріччя 2022 року затверджено
в сумі 41 949 грн., фактично використано коштів в  1 півріччя 2022 р. в сумі 16
476  грн.43  коп.   що  склало  39,3%.    на  відшкодування  витрат,  пов’язаних  з
відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які
мають на це право відповідно до законодавства.

Інші видатки на півріччя 2022 року затверджено коштів  в сумі 372 грн. 00 коп.

 за рахунок  коштів НСЗУ, фактично використано коштів в  1 півріччя 2022 р. в
сумі 23611 грн. в т.ч на: 

- касове обслуговування та комісії банку -  351 грн.00 коп.  ;
- виконавчий збір згідно виконавчого листа №58/877/20від 07.10.2021р.- 26 
260грн.00 коп.

 Станом  на  01.07.2022р.   дебіторська  та     кредиторська  заборгованість    по
закладах охорони здоров’я  відсутня. 

Придбання основних засобів  в І півріччі  2022 року не передбачено.

   Станом  на  01.07.2022  року  є  залишок  невикористаних  бюджетних  коштів
становить 114 708 грн.40 коп. це  залишок коштів НСЗУ на рахунку підприємства,
відкритого у АТ КБ «ПриватБанк», 

Головний бухгалтер                                                   Валентина ПІВНЬОВА
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 113

 27.07.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про схвалення звіту КНП Миколаївської
сільської ради «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці»
щодо виконання фінансового плану 
за І півріччя 2022 року

          Керуючись підпунктом 3, пункту «а» статті 29  Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», на виконання підпункту 7.3.3 пункту 7.3
розділу 7 Статуту Комунального некомерційного підприємства Миколаївської
сільської  ради  «АЗПСМ  Різдва  Пресвятої  Богородиці»,  заслухавши  звіт
директора  підприємства про результати фінансової діяльності підприємств за І
півріччя 2022 року,  виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив:

1. Звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного
підприємства «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці» за І півріччя 2022 року
прийняти до відома.   /додаток 1 додається/

2.  Роботу комунального некомерційного підприємства  «АЗПСМ Різдва
Пресвятої Богородиці» за І півріччя 2022 року вважати задовільною.

3. Директору КНП «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці» Кіхтенко Н.А.
посилити контроль за своєчасним затвердженням змін до фінансового плану
підприємства. 

4.  Фінансовому  управлінню  (Пашкурова  В.В.)  постійно  здійснювати
контроль за фінансування видатків підприємства.

Сільський голова                                                                 Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 02.08.2022

  

Пояснювальна записка  до 
ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

КНП МСР «Різдва Пресвятої Богородиці» 
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за   I   півріччя  2022 року  
 Доходи: У  затвердженому  фінансовому  плані  на  2022  рік  у  I півріччі
передбачалося отримати  дохід від Національної служби здоров’я України (далі-
НСЗУ) в  розмірі  810 290 грн,  що були розраховані  на  2  ставки лікаря,  згідно
штатного  розпису,  затвердженого  станом  на  01.01.2022  р.  Фактично   було
отримано 1 017 304 грн, з них на надання первинної медичної допомоги – 969 189
грн, на оплату за пакетом «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-
19» – 48 115 грн. Збільшення отриманих доходів від НСЗУ відбулося за рахунок
збільшення кількості декларацій.

Дохід з  бюджету  Миколаївської сільської ОТГ (далі – бюджет ОТГ) на
оплату комунальних послуг та енергоносіїв  у 1 кварталі було затверджено в сумі
104 989 грн. 

Дохід з бюджету ОТГ за цільовими програмами згідно фінансового плану
на 1 квартал був затверджений  в сумі 1 010 962 грн. Упродовж звітного періоду
планові показники не змінювалися.
Видатки: У затвердженому фінансовому плані на I півріччя 2022 року видатки на
оплату праці передбачені у сумі 1 206 245грн, у тому числі: за рахунок коштів
НСЗУ -  659 358 грн, за рахунок коштів бюджету  ОТГ -  546 887 грн.  Упродовж
звітного періоду планові показники не змінювалися.  Фактичні видатки на оплату
праці  склали 1 305 552   грн, з них: за рахунок коштів НСЗУ – 833 002 грн, за
рахунок коштів бюджету  ОТГ – 472 550 грн.  

 Відрахування  на  соціальні  заходи  (нарахування  на  заробітну  плату)
передбачені в сумі 265 376 грн, з них за рахунок коштів НСЗУ-145 062 грн, за
рахунок коштів  бюджету ОТГ – 120 314 грн. Планові показники  не змінювалися,
фактичні видатки склали 280 024 грн,  з них: за рахунок коштів НСЗУ – 187 417
грн, за рахунок коштів бюджету ОТГ – 92 607 грн.

Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю були
затверджені  в  сумі  103 396 грн,   за  рахунок  коштів  бюджету  ОТГ упродовж
звітного періоду  не змінювались. Фактичні видатки склали 48 758  грн за рахунок
коштів бюджету ОТГ.
За  ці  кошти  було  придбано  паливо-мастильні  матеріали,  запасні  частини  для
автомобіля, канцтовари та господарчі товари. 

Видатки на медикаменти та перев’язувальні матеріали  були передбачені в
сумі 105 460 грн за рахунок  коштів бюджету ОТГ і протягом кварталу планові
показники  не  змінювались.  Фактичні  видатки  придбання  медикаментів  та
перев’язувальних матеріалів   склали  93 905 за рахунок коштів бюджету ОТГ.

Видатки на оплату послуг (крім комунальних) були затверджені в сумі  58
080 грн, з них за рахунок коштів НСЗУ – 5 760 грн, коштів бюджету
 ОТГ – 52 320 грн. Упродовж звітного періоду планові показники не змінювались.
Фактичні видатки склали 17 282 грн, з них: за рахунок коштів НСЗУ  на суму
8 060,00 грн  було сплачено за:

- послуги з користування МІС                                       -     4 060 грн; 

- підвищення кваліфікації лікарів       -      4 000 грн;

за рахунок коштів бюджету ОТГ на суму 9 222 грн  було сплачено за:
- послуги  за Інтернет                                                     -    2 100  грн;

- страхування автомобілів                                              -   1 886 грн;
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- супровід програмного забезпечення                           -  1 200 грн;

- обслуговування оргтехніки                                          - 1 300  грн;

- дератизація дезинсекція                                               -   971 грн;

- проведення технічного огляду, нагляду обслуговування  - 1 765 грн.       

На  оплату  комунальних послуг  та  енергоносіїв  за  рахунок  коштів  бюджету
ОТГ у фінансовому плані на І півріччя 2022 року  було затверджені видатки у
сумі 104 989 грн, з них:  на електроенергію – 19 186 грн, на природний
 газ – 21 910 грн, витрати на тверде паливо – 62 400 грн, витрати на вивіз твердих
побутових відходів – 1 493 грн. Фактичні видатки склали: на електроенергію – 18
275 грн, на природний газ – 15 797 грн. Всього на оплату комунальних послуг
було проведено видатків на суму 34 072 грн. Видатки на оплату вивозу ТПВ та
тверде паливо не проводилися.

На оплату ліків по безкоштовним рецептам для пільгових категорії громадян у
фінансовому плані було затверджено 82 585 грн за рахунок коштів  бюджету ОТГ,
фактичні  видатки  склали 47 489 грн. 

На оплату реєстраційно-касового обслуговування в І півріччі було заплановано
110 грн, фактичні витрати склали 60 грн.

По спеціальному фонду видатки на І півріччя 2022 року  не проводилися.
Станом  на  01.07.2022  року  залишок  коштів   НЗСУ   на  рахунку  АТ  КБ

«ПриватБанк» становить 47 349 грн. 

           Головний бухгалтер                                                     Віталіна ХВОСТЕНКО

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
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РІШЕННЯ № 114
 27.07.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про роботу чергових груп у закладах
дошкільної освіти та дошкільних підрозділах НВК 
Миколаївської сільської ради Сумського району
в умовах воєнного стану в Україні

Відповідно до підпунктів 1, 2 пункту «а» статті 32, частини 6 статті 59
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  керуючись  п.1.2.
протокольного доручення № 57 від 29.06.2022 за результатами наради з питань
організації освітнього процесу в умовах воєнного стану при заступнику голови
Сумської обласної державної адміністрації – заступнику керівника військової
адміністрації  Бойко  О.А.,  розглянувши клопотання начальника відділу освіти,
молоді  та  спорту  Миколаївської  сільської  ради,  зважаючи  на  наявність  у
закладах  освіти  Миколаївської  сільської  ради  місць  для  укриття  у  разі
військової  небезпеки  чи  надзвичайної  ситуації  для  учасників  освітнього
процесу, виконавчий комітет сільської  ради

вирішив:
1. З  метою  організації  безпечної  роботи  чергових  груп  у  закладах  дошкільної

освіти та дошкільних підрозділах НВК провести відділу освіти, молоді та спор -
ту (Макшеєвій Н.С.) комісійне обстеження наявних захисних укриттів у закла-
дах освіти з подальшим підписанням актів оцінки цих об’єктів щодо можли-
вості їх використання для укриття населення як найпростіших укриттів.

2. За умови наявності актів оцінки найпростіших укриттів організувати з 01 серп-
ня 2022 року роботу чергових груп з дотриманням безпечних умов перебуван-
ня дітей у таких закладах дошкільної освіти Миколаївської сільської ради з ре-
жимом роботи: з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 13.00: 

 Комунальний дошкільний навчальний заклад «Веселка» Миколаївської сі-
льської ради Сумського району Сумської області;

 Кровненський  заклад  дошкільної  освіти  «Пролісок»  Миколаївської  сі-
льської ради Сумського району Сумської області;

 Миколаївський навчально-виховний комплекс: загальноосвітній навчальний
заклад  –  дошкільний  навчальний  заклад  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області;

 Лікарський  навчально-виховний  комплекс:  загальноосвітня  школа   І-ІІІ
ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області.

3.  Директорам  закладів  освіти,  де  організовується  робота  чергових  груп,
ознайомити  батьків  вихованців  з  наявними  на  території  закладів
найпростішими укриттями та з відпрацьованим алгоритмом дій колективу під
час оголошення повітряної тривоги. 
4.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  відділ  освіти,  молоді  та
спорту Миколаївської сільської ради.
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 Сільський голова Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 02.08.2022

  
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 115
 27.07.2022                                                                                      с. Миколаївка
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Про затвердження Порядку передачі на 
території Миколаївської сільської  
територіальної громади гуманітарної та 
благодійної допомоги, наданої донорами, в 
умовах воєнного стану в Україні

Відповідно  до  Закону  України  «Про  гуманітарну  допомогу»,  статті  40,
частини   1  статті  52,  пункту  6  статті  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Закону  України  «Про  благодійну  діяльність  та
благодійні  організації»,  постанови Кабінету Міністрів України «Деякі  питання
отримання,  використання,  обліку  та  звітності  благодійної  допомоги»,  від
05.03.2022  № 202,   постанови  Кабінету  Міністрів  України  «Про затвердження
переліку  категорій  товарів,  що  визнаються  гуманітарною  допомогою  без
здійснення  процедури  визнання  таких  товарів  гуманітарною  допомогою  у
кожному конкретному випадку,  на  період  воєнного  стану  та  внесення  змін  до
деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань гуманітарної допомоги" від
7 березня 2022 року № 224, з метою впорядкування питання передачі благодійної
та  гуманітарної  допомоги,  наданої  Миколаївській  сільській  територіальній
громаді  донорами,  в  умовах  воєнного  стану  в  Україні,  введеного  указами
Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 р, «Про введення воєнного стану в
Україні»,  № 133/2022 від  14.03.2022 р.  «Про продовження строку дії  воєнного
стану  в  Україні»,  затвердженими  в  установленому  порядку  Верховною  Радою
України, виконавчий комітет сільської  ради

вирішив:

1.  Затвердити  Порядок  передачі  на  території  Миколаївської  сільської
територіальної громади благодійної та гуманітарної допомоги, наданої донорами,
в умовах воєнного стану в Україні (далі по тексту – Порядок), що додається.

2.  Відповідальній  особі  за  видачу  благодійної  та   гуманітарної  допомоги,
юридичним  та  фізичним  особам  на  території  Миколаївської  сільської
територіальної  громади  Роді  С.В.  в  своїй  роботі  керуватися  Порядком
затвердженим пунктом 1 даного рішення. 

       Сільський голова                                                   Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 02.08.2022

   ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішення виконавчого 
комітету

Миколаївської сільської  
ради від 27.07.2022 р.   

№ 115
Порядок

передачі  на території Миколаївської сільської
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територіальної  громади благодійної та гуманітарної допомоги, наданої 
донорами, в умовах воєнного стану в Україні (далі по тексту – Порядок)

1. Цей Порядок визначає механізм передачі на території Миколаївської сільської
територіальної громади благодійної та гуманітарної допомоги, наданої донорами,
в умовах воєнного стану в Україні  (далі  по тексту – благодійна допомога,  гу-
манітарна допомога).

2. У  цьому  Порядку  терміни  вживаються  у  значенні,  наведеному  в  законах
України «Про гуманітарну допомогу», «Про благодійну діяльність та благодійні
організації», «Про громадські об’єднання» та інших законодавчих актах щодо на-
дання благодійних пожертв, гуманітарної допомоги, грантів та дарунків тощо.

3. Гуманітарна допомога в контексті цього Порядку характеризується:

- безкорисливістю з боку надавача і отримувача, що свідчить про надання допо-
моги на благо інших без будь якої вигоди;

- добровільністю  -  діяльність,  яку  проводять  за  вільним  волевиявленням
благодійника, без будь якого примусу та втручання з боку суб’єктів владних по-
вноважень;

- цільовою спрямованістю - наявність конкретної мети, в межах напрямів і по-
рядку, встановлених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні
організації».

4. До складу благодійної, гуманітарної допомоги, яка надається, належать:

- продуктові набори;

- продукти;

- засоби гігієни;

- підгузки;

- дитяче харчування;

- одяг (новий та вживаний);

- вироби з текстилю (нові та вживані);

- інші речі та засоби, прилади, обладнання, та господарчі товари, які надійшли
від донорів та є у наявності.

4.1. Набори  благодійної,  гуманітарної  допомоги  комплектуються  працівниками
виконавчих  органів  сільської  ради  з  доступних  продуктів,  засобів  тощо,  без
обов’язкового переліку.

4.2. У  разі  надходження  лікарських  засобів,  медичних  виробів,  витратних  ма-
теріалів,  медичного  обладнання,  засобів  індивідуального  захисту  та  інших  то-
варів, які сприятимуть підвищенню рівня надання медичних послуг, такі товари
безпосередньо передаються від донорів для забезпечення потреб населення тери-
торіальної громади в сфері охорони здоров’я Комунальному некомерційному під-
приємству «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці» та Комунальному некомерцій-
ному підприємству «АЗПСМ с. Постольне».
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4.3. У випадку забезпеченості вказаних комунальних підприємств вищевказаними
категоріями отриманої благодійної, гуманітарної допомоги, (читати п. 4.2) вона
може бути передана іншим юридичним або фізичним особам, які її потребують, за
напрямками, визначеними у п. 5 цього Порядку.

4.4. У разі надходження технічних засобів, пристроїв, обладнання, транспортних
засобів, інших товарів, які сприятимуть ефективності роботи комунальних неко-
мерційних підприємств Миколаївської сільської  територіальної громади, безпосе-
редньо від донорів передаються для належного виконання функцій та завдань ко-
мунальним некомерційним підприємствам громади згідно функціонального при-
значення, з подальшим обов’язковим проведенням, у встановленому законодав-
ством порядку, відповідного обліку.

4.5. У випадку забезпеченості вказаних підприємств вищевказаними категоріями
отриманої гуманітарної допомоги, (читати п. 4.4) вона може бути передана, іншим
юридичним або фізичним особам, які її потребують, за напрямками, визначеними
у п. 5 цього Порядку.
5. Благодійна, гуманітарна допомога спрямовується за такими напрямками:

- забезпечення підрозділів Збройних Сил України, добровольчих формувань те-
риторіальної громади, правоохоронних органів, служб з питань надзвичайних си-
туацій на територіях України, де ведуться бойові дії або тих територіях, які пере-
бувають на межі гуманітарної катастрофи;

- забезпечення цивільного населення на територіях України, де ведуться бойові
дії або тих територіях, які перебувають на межі гуманітарної катастрофи;

- задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб або іншої пільгової категорії
осіб, які потребують допомоги на території Миколаївської сільської  територіаль-
ної громади;

- формування стратегічного резерву для потреб Миколаївської сільської  тери-
торіальної громади в умовах воєнного стану в Україні з числа отриманої благодій-
ної та гуманітарної допомоги.

5.1. Здійснення отримання, передачі благодійної та гуманітарної допомоги за ви-
дами та напрямками, визначеними цим Порядком, координується відповідальною
особою, начальником відділу культури та роботи з молоддю Родя С.В. Для отри-
мання,  опрацювання  та  виконання  заявок  відповідальна  особа  може  залучати
працівників  виконавчих  органів  Миколаївської  сільської  ради,  групу  «Благо-
устрій.

5.2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Деякі  питання отри-
мання,  використання,  обліку та звітності  благодійної  допомоги» від 05.03.2022
№202, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку кате-
горій товарів, що визнаються гуманітарною допомогою без здійснення процедури
визнання таких товарів гуманітарною допомогою у кожному конкретному випад-
ку,  на  період  воєнного  стану  та  внесення  змін  до  деяких  постанов  Кабінету
Міністрів України з питань гуманітарної допомоги" від 7 березня 2022 року №
224, оскільки, отримана під час воєнного стану гуманітарна допомога від донорів,
не використовується задля організації основної діяльності органів місцевого само-
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врядування Миколаївської сільської  територіальної громади, їх посадових осіб,
ними не ведеться її облік в розумінні положень Бюджетного кодексу України, За-
кону України «Про бухгалтерський облік».

5.3. Супроводжуючі документи, передані донорами або перевізниками, які забез-
печили доставлення благодійної, гуманітарної допомоги, зберігаються у встанов-
леному законодавством порядку  у відповідальної особи.

6. Передача наданої благодійної, гуманітарної допомоги здійснюється на підставі
письмових та усних звернень (довільної форми), від нижче зазначених осіб, які за-
довольняються в порядку такої черговості:

6.1. Уповноважених представників  військових  адміністрацій,  підрозділів  Зброй-
них Сил України, правоохоронних органів, служб з питань надзвичайних ситу-
ацій, органів місцевого самоврядування, в тому числі для внутрішньо переміще-
них осіб, фізичних осіб, які не зареєстровані, в установленому законом порядку на
території громади, але фактично проживають (тільки за письмовою заявою).

6.2. Уповноважених представників добровольчих формувань, які створені та ле-
галізовані  в  порядку  визначеному  законодавством,  на  території  Миколаївської
сільської  територіальної громади.

6.3. Депутатів, старост  Миколаївської сільської  ради.

6.4. Волонтерів.

6.5. Уповноважених осіб підприємств, установ, організацій, закладів, де розміщу-
ються внутрішньо переміщені особи.

7. Для надання благодійної,  гуманітарної  допомоги заявниками,  визначеними у
п.п. 6.1.- 6.5. п. 6 цього Порядку, подається письмова заявка або усна із зазначен-
ням переліку необхідної благодійної, гуманітарної допомоги. 

8. Наявні продукти харчування, засоби гігієни, підгузки, новий або вживаний одяг
та взуття можуть одноразово (або до вичерпання запасів) передаватись внутріш-
ньо переміщеним особам або особам, які їх потребують без подання заявки, вказа-
ної вище, за адресою місця розташування сільської ради та в адмінприміщеннях
старостинських округів щоденно, крім святкових та вихідних днів.

9. Заявки  на  отримання  благодійної,  гуманітарної  допомоги,  що  надійшли,
опрацьовуються та задовольняються (у разі наявності визначених у п. 4 цього По-
рядку видів гуманітарної допомоги) протягом не більше трьох робочих днів.

10. Отримання благодійної,  гуманітарної допомоги здійснюється за пред’явлен-
ням документу, що посвідчує особу.

11. Отримання благодійної,  гуманітарної  допомоги  за  напрямами здійснюється
само вивозом без доставки за місцем знаходження (перебування, проживання).

12. Інформування  про  кількість  виданої  благодійної,  гуманітарної  допомоги
здійснює відповідальна особа визначена п. 5.1. даного Порядку. 
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Керуюча справами
(секретар) виконавчого комітету                                 Світлана БІДНЕНКО

  
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 116
 27.07.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про надання дозволу Сумському відділенню 
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АТ «Сумигаз» на проведення земляних робіт

         Керуючись  статтею 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в

Україні», статтею 12 Земельного кодексу України»,  розглянувши лист Сумського

відділення  АТ  «Сумигаз»  №  400  –  а  –  5903  -0722  від  12.07.2022  року  щодо

надання  дозволу  на  виконання  земляних  робіт  на  території  громади,  з  метою

сприяння  безперебійного та безаварійного газопостачання в населених пунктах

громади, виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:

1.Надати  дозвіл  Сумському  відділенню   АТ  «Сумигаз»  на  проведення

земляних  робіт  з  ремонту  анодного  заземлення  станції  катодного  захисту

підземних  газопроводів  від  корозії  за  адресою:  с. Гриценкове,  в  районі

прикордонного загону на полі аеродрому, на території  Миколаївської  сільської

ради Сумського району Сумської області.

2.Зобов’язати Сумське відділення АТ «Сумигаз»  після проведення  земляних

робіт привести земельні ділянки до їх первинного вигляду,  про завершення робіт

повідомити Миколаївську сільську раду на протязі 5 робочих днів.  

3.Відділу земельних відносин  охорони навколишнього середовища, АПР та

розвитку сільських територій Миколаївської  сільської  ради /Обливанцова І.Ю./

перевірити стан земельних ділянок після закінчення ремонтних робіт. 

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 02.08.2022

  
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 117
 27.07.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень
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Відповідно  до  п.  7  ст.  30  та  ст.  33  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в  Україні»,  розглянувши Акти обстеження зелених насаджень,
що  підлягають  видаленню,  складені  комісією,  призначеною  рішенням
виконавчого  комітету  Миколаївської  сільської  ради  №  70  від  31.05.2018  року
«Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  сільської  ради  від
28.02.2017  №  04  «Про  затвердження  узгоджувальної  комісії  при  виконавчому
комітеті  Миколаївської  сільської  ради»»,  рішення  виконавчого  комітету
Миколаївської сільської ради від 27.02.2018 року № 31 «Про затвердження акту
обстеження  зелених  насаджень,  що  підлягають  видаленню»,  керуючись
Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  01.08.2006  року  №  1045  «Про
затвердження Порядку видалення дерев,  кущів,  газонів і  квітників у населених
пунктах», 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 3(три) дерева за адресою: с.
Руднівка,  вул.  Центральна,  70  (згідно  акту  №  15  від  05  липня  2022,  заявник
Красовська 
).

2.Начальнику  відділу  земельних  відносин,  охорони  навколишнього
середовища, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради
Обливанцовій  І.  видати  ордер  на  виконання  робіт  по  видаленню  зелених
насаджень у порядку згідно з чинним законодавством.

3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню:
                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень;
                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки;
                3) територію на місці випиляних дерев привести до належного санітарного

стану.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського
голови  В. Рябуху.

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ
Оприлюднено 02.08.2022

  
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 118
 27.07.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень
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Відповідно  до  п.  7  ст.  30  та  ст.  33  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в  Україні»,  розглянувши Акти обстеження зелених насаджень,
що  підлягають  видаленню,  складені  комісією,  призначеною  рішенням
виконавчого  комітету  Миколаївської  сільської  ради  №  70  від  31.05.2018  року
«Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  сільської  ради  від
28.02.2017  №  04  «Про  затвердження  узгоджувальної  комісії  при  виконавчому
комітеті  Миколаївської  сільської  ради»»,  рішення  виконавчого  комітету
Миколаївської сільської ради від 27.02.2018 року № 31 «Про затвердження акту
обстеження  зелених  насаджень,  що  підлягають  видаленню»,  керуючись
Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  01.08.2006  року  №  1045  «Про
затвердження Порядку видалення дерев,  кущів,  газонів і  квітників у населених
пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
1.1.  Ковальову  на видалення 6 (шість)  дерев за  адресою: с.  Кровне,  вул.
Польова, біля домогосподарства №26 (згідно акту № 14 від 05 липня 2022
року).

2.Начальнику  відділу  земельних  відносин,  охорони  навколишнього
середовища, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради
Обливанцовій  І.  видати  ордер  на  виконання  робіт  по  видаленню  зелених
насаджень у порядку згідно з чинним законодавством.

3. Рекомендувати виконавцям робіт по спилюванню:
                1)  отримати ордер на знесення зелених насаджень;
                2)  роботи проводити з дотриманням правил техніки безпеки;
                3) територію на місці випиляних дерев привести до належного санітарного

стану.
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського
голови  В. Рябуху.

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 02.08.2022

  
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 119
 27.07.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про взяття на квартирний облік дитини, 
позбавленої батьківського піклування
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Керуючись  підпунктом  2  пункту  «а»  статті  30,  статтями  52,  59  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Законом  України  «Про
житловий фонд соціального призначення», статтями 32, 33 Закону України «Про
забезпечення  організаційно-правових  умов  соціального  захисту  дітей-сиріт  та
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування»,  п.  64  Постанови  Кабінету
Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», Постановою КМУ від
23.07.2008 р.  № 682 «Деякі  питання реалізації  Закону України «Про житловий
фонд соціального призначення», Постановою Ради Міністрів Української РСР і
української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 р. № 470,
статтею  39  Житлового  кодексу  Української  РСР,  розглянувши  клопотання
Служби  у  справах  дітей  Миколаївської  сільської  ради  «Про  постановку  на
квартирний  облік  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування  --------------.,
-------------------- року народження виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:

1.  Прийняти  на  квартирний облік  за  місцем походження дитину,   позбавлену
батьківського піклування:
           1.1. Гр.  ------------------------------------- року народження, як дитину, що
потребує поліпшення житлових умов.

2. Прийняти гр. ----------------------. на загальну чергу під поточним № 26 та внести
до списку осіб, що користуються правом позачергового одержання житла, так як
він має статус «Дитини, позбавленої батьківського піклування» за поточним №
17. 

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

  Сільський голова                                                                Сергій САМОТОЙ
                       Оприлюднено 02.08.2022

  
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 120
 27.07.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про взяття на квартирний облік дитини, 
позбавленої батьківського піклування

Керуючись  підпунктом  2  пункту  «а»  статті  30,  статтями  52,  59  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Законом  України  «Про
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житловий фонд соціального призначення», статтями 32, 33 Закону України «Про
забезпечення  організаційно-правових  умов  соціального  захисту  дітей-сиріт  та
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування»,  п.  64  Постанови  Кабінету
Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», Постановою КМУ від
23.07.2008 р.  № 682 «Деякі  питання реалізації  Закону України «Про житловий
фонд соціального призначення», Постановою Ради Міністрів Української РСР і
української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 р. № 470,
статтею  39  Житлового  кодексу  Української  РСР,  розглянувши  клопотання
Служби  у  справах  дітей  Миколаївської  сільської  ради  «Про  постановку  на
квартирний облік дитини, позбавленої  батьківського піклування --------------------
року народження виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:

1.  Прийняти  на  квартирний облік  за  місцем походження дитину,   позбавлену
батьківського піклування:
           1.1. Гр. ----------------------------- року народження, як дитину, що потребує
поліпшення житлових умов.

2. Прийняти гр. -------------------- на загальну чергу під поточним № 27 та внести до
списку осіб, що користуються правом позачергового одержання житла, так як він
має статус «Дитини, позбавленої батьківського піклування» за поточним №  18. 

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

  Сільський голова                                                                Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 02.08.2022

  
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 121
 
27.07.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про взяття на квартирний облік дитини, 
позбавленої батьківського піклування

Керуючись  підпунктом  2  пункту  «а»  статті  30,  статтями  52,  59  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Законом  України  «Про
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житловий фонд соціального призначення», статтями 32, 33 Закону України «Про
забезпечення  організаційно-правових  умов  соціального  захисту  дітей-сиріт  та
дітей,  позбавлених  батьківського  піклування»,  п.  64  Постанови  Кабінету
Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», Постановою КМУ від
23.07.2008 р.  № 682 «Деякі  питання реалізації  Закону України «Про житловий
фонд соціального призначення», Постановою Ради Міністрів Української РСР і
української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 р. № 470,
статтею  39  Житлового  кодексу  Української  РСР,  розглянувши  клопотання
Служби  у  справах  дітей  Миколаївської  сільської  ради  «Про  постановку  на
квартирний  облік  дитини,  позбавленої   батьківського  піклування
--------------------------- року народження виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:

1.  Прийняти  на  квартирний облік  за  місцем походження дитину,   позбавлену
батьківського піклування:
           1.1. Гр.  ------------------------------------- року народження, як дитину, що
потребує поліпшення житлових умов.

2.  Прийняти гр.  --------------------------- на загальну чергу під поточним № 28 та
внести до списку осіб, що користуються правом позачергового одержання житла,
так  як  вона  має  статус  «Дитини,  позбавленої  батьківського  піклування» за
поточним №  19. 

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

  Сільський голова                                                                Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 02.08.2022

  
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 122
 
27.07.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про надання матеріальної 
допомоги ------------------

Розглянувши заяву гр. -------------------, жителя                             села
Яструбине  про  надання  йому  матеріальної  допомоги  на  ліквідацію  руйнівних
наслідків  обстрілу  російськими  окупантами  житлового  будинку  в  якому  він
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мешкає,  відповідно до статті  34 Закону України «Про місцеве самоврядування
Україні», пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України  № 252 від 11.03.2022
року  «Деякі  питання  формування  та  виконання  місцевих  бюджетів  у  період
воєнного  стану»,   Програми  соціального  захисту  населення  на  території
Миколаївської сільської ради на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням третьої
сесії Миколаївської сільської ради восьмого скликання від 23.12.2020 року № 25
(зі змінами), виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Надати  постраждалому,  в  наслідок  обстрілу  населеного  пункту  с.
Яструбине, гр. -----------------------, матеріальну допомогу у розмірі 10 000,00
грн. (десять тисяч гривень) без утримання податків та зборів, на ліквідацію
руйнівних наслідків, що зазнали житловий будинок та господарські будівлі
в яких він мешкає.  

2. Головному бухгалтеру сільської ради здійснити виплату допомоги відповід-
но до чинного законодавства.

Сільський голова                                                                Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 02.08.2022

-

  
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 123
 27.07.2022                                                                                      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
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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 Дем’яненко Олену

Олександрівну. 
1.2. Ввести до складу членів адміністративної комісії:

1.2.1. Демиденко Ірину Олександрівну  – 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) Прийменко Роман Миколайович – заступник голови комісії, енергетик групи
«Благоустрій» Миколаївської сільської ради
3)  Мокренко Ірина Володимирівна – секретар комісії, пенсіонер.
Члени комісії: 

1)  Демиденко  Ірина  Олександрівна  –  бібліотекар  Миколаївської  сільської
бібліотеки; 

     2) Скорик Сергій Іванович – лісничий «Агролісгоспу»;
1) Непийвода Володимир Іванович – лікар Миколаївської дільничної лікарні

ветеринарної медицини; 
2) Романенко  Тетяна  Миколаївна  –  ветеринарний  санітар  Миколаївської

дільничної лікарні ветеринарної медицини;
3) Зоренко Олександр Михайлович – пенсіонер МВС;
4) Іванченко Віктор Олександрович – директор Миколаївського СБК.    

Сільський голова                                                                Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 02.08.2022

  
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 124
 27.07.2022                                                                                      с. Миколаївка
Про надання щомісячної матеріальної
допомоги 

Відповідно  до  підпункту  4  пункту  «а»  статті  28  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», пункту 4 Положення про умови та порядок
надання матеріальної допомоги членам добровольчих формувань Миколаївської
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сільської територіальної громади, затвердженого рішенням № 10 двадцять другої
сесії Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області восьмого
скликання  від  21.07.2022  року,  враховуючи  фінансову  спроможність  бюджету
Миколаївської  сільської  територіальної  громади  станом  на  01.07.2022  року,  з
метою забезпечення соціальної підтримки, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Надати матеріальну допомогу за липень місяць 2022 року.
2. Надати матеріальну допомогу за липень місяць 2022 року 
3. Головному  бухгалтеру  сільської  ради  здійснити  виплату  допомоги

затвердженої п. п. 1, 2 даного рішення відповідно до чинного законодавства
та Положення про умови та порядок надання матеріальної допомоги членам
добровольчих формувань Миколаївської сільської територіальної громади,
затвердженого  рішенням  №  10  двадцять  другої  сесії  Миколаївської  сі-
льської ради Сумського району Сумської області  восьмого скликання від
21.07.2022 року.

4. Контроль за виконанням цього рішення залишити за сільським головою.

Сільський голова          Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 02.08.2022
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