
   
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 67 

 27.04.2022                                                                                      с. Миколаївка  

 
Про затвердження Порядку створення та використання 

матеріальних резерві для запобігання і ліквідації наслідків  

надзвичайних ситуацій в Миколаївській сільській раді 

 

 

Керуючись статтями 30, 33, 59, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до статей 19, 98 Кодексу цивільного 

захисту України, Порядку створення та використання матеріальних резервів 

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 «Про 

затвердження Порядку  створення та використання матеріальних резервів для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» (зі змінами),  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. Затвердити Порядок створення та використання місцевого 

матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій в Миколаївській сільській раді (додаток 1). 

2. Затвердити Номенклатуру та обсяги накопичення місцевого 

матеріального резерву з урахуванням видів, рівня та масштабів 

можливих надзвичайних ситуацій, прогнозованих обсягів робіт з 

ліквідації їх наслідків та забезпечення життєдіяльності постраждалого 

населення в Миколаївській сільській раді (додаток 2). 

3. Фінансовому управлінню сільської ради (Пашкурова В.В.) під час 

внесення змін до  бюджету Миколаївської сільської територіальної 

громади передбачати кошти на виконання заходів щодо створення та 

поповнення матеріального резерву.  

4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на 

відповідальну особу з цивільного захисту Миколаївської сільської ради 

/Гончаренко О.В./.  

5. Рішення виконавчого комітету № 139 від 31.10.2019 року «Про 

затвердження Порядку створення і використання місцевого 



матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій» визнати таким, що втратило чинність. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху 

В.С. 

 

 

    

Сільський голова                                     Сергій САМОТОЙ 

 

 

  

Оприлюднено 04.05.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

         Додаток 1  

         до рішення виконавчого  

         комітету сільської ради                                                                        

         від 27.04.2022 № 67 

 

ПОРЯДОК  

створення та використання місцевого матеріального резерву 

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  

в Миколаївській сільській раді 

 

І. Загальні положення 

 

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог статті 98 Кодексу 

цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 

30.09.2015 № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання 

матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій», з метою організації належної роботи щодо створення та 

використання місцевого матеріального резерву, здійснення контролю за його 

наявністю.  

2. Порядок визначає основні напрямки створення та використання 

місцевого матеріального резерву у місцевій ланці територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту для здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, 

надання термінової допомоги постраждалому населенню.  

3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: 

- матеріальний резерв – запас будівельних і пально-мастильних 

матеріалів, лікарських засобів та виробів медичного призначення, 

продовольства, техніки, технічних засобів та інших матеріальних цінностей 

(далі – матеріальні цінності), призначених для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому 

населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів; 

- номенклатура матеріального резерву (далі – номенклатура) – 

обґрунтований і затверджений у встановленому порядку перелік матеріальних 

цінностей. 

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного 

захисту України. 

 4. Відповідальна особа з цивільного захисту Миколаївської сільської 

ради забезпечує згідно з відповідними рішеннями комісії Миколаївської 

сільської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій (далі – комісія з питань ТЕБ і НС) створення, накопичення, розподіл 

та видачу матеріально-технічних засобів матеріального резерву для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також проведення 

заходів з життєзабезпечення постраждалого населення і надання йому 

допомоги. 



 

 

ІІ. Створення місцевого матеріального резерву  

 

1. Місцевий матеріальний резерв (далі – матеріальний резерв) 

створюється Миколаївською сільською радою для здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, 

надання термінової допомоги постраждалому населенню.  

2. Створення, утримання та поповнення матеріального резерву 

здійснюється за рахунок коштів бюджету Миколаївської сільської 

територіальної громади, а також може здійснюватися за рахунок добровільних 

пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та 

об'єднань громадян, інших не заборонених законодавством джерел.  

3. Номенклатура та обсяги матеріального резерву визначаються з 

урахуванням прогнозованих для території громади видів та рівня 

надзвичайних ситуацій, обсягів робіт з ліквідації їх наслідків, розмірів 

заподіяних збитків, обсягів забезпечення життєдіяльності постраждалого 

населення.  

4. Місця розміщення матеріального резерву,  обсяги та плани (графіки) 

накопичення затверджуються рішенням комісії з питань ТЕБ і НС. 

Матеріально-технічні цінності, зараховані до матеріального резерву, 

розміщуються на об’єктах комунальної власності сільської ради, призначених 

або пристосованих для їх зберігання. 

 5. Матеріальні цінності, що надходять до матеріального резерву, 

повинні мати сертифікат відповідності на весь нормативний строк їх 

зберігання. 

 6. Накопичення матеріального резерву здійснюється за планами 

(графіками) накопичення та номенклатурою, в межах коштів, виділених з 

бюджету Миколаївської сільської територіальної громади та інших 

незаборонених законодавством джерел. Поновлення матеріального резерву, 

що був використаний під час запобігання або ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у 

бюджеті громади на його створення і накопичення, та інших незаборонених 

законодавством джерел. 

 

ІІІ. Використання матеріального резерва 

 

1. Матеріальний резерв використовується виключно для:  

- здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних 

ситуацій;  

- ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;  

- проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів;  

- надання постраждалому населенню необхідної допомоги для 

забезпечення його життєдіяльності;  



- розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і 

харчування постраждалого населення;  

- забезпечення паливно-мастильними та іншими витратними 

матеріалами транспортних засобів підприємств та громадян, залучених для 

евакуації постраждалого населення із зони надзвичайної ситуації або 

можливого ураження. 

 2. Матеріальний резерв залучається для ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій місцевого рівня, а також у разі недостатньої наявності 

об'єктового матеріального резерву або повного його використання за 

зверненням керівника відповідного суб’єкту господарювання. Залучення 

матеріального резерву для проведення заходів, пов'язаних із запобіганням 

виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, 

здійснюється на основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та 

прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою недопущення їх 

переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного характеру 

або пом'якшення її можливих наслідків.  

3. Використання матеріального резерву здійснюється на підставі 

рішення комісії з питань ТЕБ і НС, прийнятого відповідно до поданого 

мотивованого звернення керівника підприємства, установи, організації або 

населення. Таке звернення подається на підставі документів, що містять 

обґрунтування необхідності залучення (використання) матеріальних 

цінностей матеріального резерву для вжиття заходів щодо запобігання 

надзвичайним ситуаціям (небезпечним подіям), забезпечення життєдіяльності 

населення, виробничої діяльності або захисту територій від загрозливих 

природних процесів. 

 4. На підставі рішення комісії з питань ТЕБ і НС утримувач резерву, 

забезпечує відпуск матеріально-технічних цінностей місцевій пожежній 

охороні, відповідним підприємствам, установам, організаціям для 

забезпечення виконання завдань, викладених у п. 1 цього розділу.  

5. Старший водій місцевої пожежної охорони, керівники суб’єктів 

господарювання, інші посадові особи, яким відповідно до рішення комісії з 

питань ТЕБ та НС були видані матеріально-технічні цінності матеріального 

резерву, у двотижневий термін надають звіти про їх використання голові 

комісії з питань ТЕБ та НС. 

 6. Матеріально-технічні цінності матеріального резерву, придбані за 

рахунок коштів бюджету Миколаївської сільської територіальної громади 

обліковуються утримувачем матеріального резерву; відпускаються відповідно 

до п.4 цього розділу на підставі накладних на відпуск, виданих утримувачем 

матеріального резерву; списуються з обліку утримувачем резерву на підставі 

звітних документів про їх використання. Утримувачі резерву несуть 

відповідальність за наявність та збереженість матеріально-технічних 

цінностей, їх стан, облік та списання. Облік та списання матеріально-

технічних засобів матеріального резерву здійснюється відповідно до порядку, 

встановленого чинним законодавством.  



7. Видача, використання, списання цінностей або повернення до складу 

матеріального резерву майна довготривалого (багаторазового) використання, 

здійснюються на підставі рішення комісії з питань ТЕБ і НС з подальшим 

оформленням необхідних документів (актів, накладних, нарядів, звітів тощо) 

згідно з вимогами законодавства з питань фінансово-господарської діяльності. 

Кошти, отримані внаслідок реалізації матеріальних цінностей, спрямовуються 

на придбання і закладення до матеріального резерву аналогічних матеріальних 

цінностей.  

8. Доставка матеріальних цінностей матеріального резерву до зони 

надзвичайної ситуації за окремим розпорядженням голови комісії з питань 

ТЕБ і НС покладається на структурні підрозділи виконавчих органів сільської 

ради, місцеву пожежну охорону, суб’єктів господарювання, на об'єктах 

(території) яких сталася надзвичайна ситуація, або інші юридичні особи. 

 

ІV. Звітність, контроль та відповідальність 

 

1. Відповідальна особа з цивільного захисту: 

- здійснює постійний моніторинг стану накопичення і поновлення 

матеріального резерву та щокварталу інформує Департамент 

цивільного захисту населення Сумської обласної державної 

адміністрації за формою, затвердженою наказом Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій від 11.10.2014 № 578 «Про Табель 

термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту»;  

- розробляє та надає пропозиції щодо внесення змін і доповнень до 

номенклатури і обсягів матеріального резерву; 

 - готує бюджетні запити на фінансування заходів з створення, 

нарощування і своєчасного поновлення матеріального резерву;  

- контролює роботу щодо створення, накопичення, збереження та 

використання об’єктових матеріальних резервів.  

2. Відповідальна особа з цивільного захисту Миколаївської сільської 

ради, повинна щороку проводити перевірку наявності, якості, умов зберігання, 

готовності до використання матеріальних цінностей та надавати відповідну 

інформацію комісії з питань ТЕБ і НС, контролювати належне зберігання 

матеріально-технічних засобів матеріального резерву, що перебувають на 

балансі сільської ради. 

 3. Контроль за створенням, утриманням і використанням місцевого 

матеріального резерву несе заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 

 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                  Світлана БІДНЕНКО 

 

 



 

 

 

         Додаток 2  

         до рішення виконавчого  

         комітету сільської ради                                                                        

         від 27.04.2022 № 67 
 

НОМЕНКЛАТУРА 

матеріального резерву матеріально-технічних засобів 

щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного 

і природного характеру та їх наслідків 

 

№ 

з/п 

Найменування 

матеріально-технічних 

засобів 

Одиниця 

 виміру 

Необхідно 

закласти 

тис. грн 

1. Будівельні матеріали та засоби загальногосподарського 

призначення 

 

1. Шифер листів 100 30,0 

2. Цвяхи шиферні кг 10 0,7 

3. Скло м.кв. 50 17,5 

4. Пиломатеріал м.куб 5 21,0 

5. Плівка поліетиленова пог.м 300 2,5 

6. Рубероїд м.кв 100 6,0 

2. Паливно-мастильні матеріали  

1.  Автомобільний бензин тон 0,5 17,0 

2. Дизельне паливо тон 0,5 18,75 

3. Масло моторне тон 0,03 2,2 

3. Медичні засоби і препарати  

 

1. 

Медичні укладки на 50 

уражених із розрахунку 

на 3 доби, у тому числі 

   

1.1 на випадок травматизму комплект 2  

1.2 на випадок опіків комплект 2  

1.3 на випадок виникнення 

захворювань, викликаних 

гострою кишковою 

інфекцією 

 

комплект 

2  

1.4 при отруєнні чадним 

газом 

комплект 2  

1.5 при отруєнні хлором, 

аміаком 

комплект 2  

4. Речове майно 

1. Намет УСТ 56 шт. 1 50,0 



2 Пім для обігріву  

трубами 

шт. 1 5,0 

 
  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 68 

 27.04.2022                                                                                      с. Миколаївка 

 

Про внесення змін та доповнень до місцевої цільової програми 

«Територіальна оборона Миколаївської сільської територіальної 

громади  на 2022 рік»», затвердженої рішенням виконавчого комітету  

№ 49 від 11.04.2022 року 

 

 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 добровольчих формувань територіальної оборони Миколаївської 

сільської територіальної громади у період воєнного стану,  розглянувши 

подання командира добровольчого формування № 1 від 18.04.2022 р., 

виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 

1. Внести зміни до місцевої цільової програми «Територіальна оборона 

Миколаївської сільської територіальної громади на  2022 рік», а саме: 

2. Викласти Паспорт місцевої цільової програми «Територіальна оборона 

Миколаївської сільської територіальної громади на 2022 рік» в новій 

редакції (додаток 1 додається). 

3. Викласти Заходи щодо реалізації місцевої цільової програми 

«Територіальна оборона Миколаївської сільської територіальної 

громади на 2022 рік» в новій редакції (додаток 2 додається). 
4. Контроль за виконанням заходів програми «Територіальна оборона 

Миколаївської сільської територіальної громади на  2022 рік» покласти 

на сільського голову Самотоя С.В.  

 

 

 

 Сільський голова                                                          Сергій САМОТОЙ   

 



Оприлюднено 04.05.2022 

 

 

 
  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 69 

 27.04.2022                                                                                      с. Миколаївка 

 

Про внесення змін та доповнень до Програми забезпечення пожежної 

безпеки та захисту населення і території Миколаївської сільської ради 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

2020-2022 роки, затвердженої рішенням 42 сесії сьомого скликання від 

18.11.2019 року № 20 

 

 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 дотримання 

загальнодержавних інтересів, шляхом формування системи взаємоузгодження 

заходів, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки та запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, в особливий період на території 

громади,  виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив: 

 

1. Внести зміни та доповнення до Програми забезпечення пожежної 

безпеки та захисту населення і території Миколаївської сільської ради 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 

2020-2022 роки, а саме: 

 

1.1. Пункти 5; 6; 32  Розділу 1 Організаційно – практичні заходи» 

Заходів програми, у колонці «Орієнтовні обсяги фінансування, 

тис.грн. на 2022», викласти в такій редакції: 

5 Створення 

запасу паливо – 

мастильних 

матеріалів 

2020

-

2022 

роки 

Місцевий 

бюджет 

30,00 30,00 100,00 Відділ ЖКГ, 

комунальної 

власності, 

транспорту, 

благоустро

ю, розвитку 

З метою 

використання у 

разі виконання 

заходів щодо 

запобігання та 

ліквідації 



інфраструкт

ури та 

містобудува

ння 

надзвичайних 

ситуацій  

6 Створення 

матеріально-

технічного 

резерву на 

особливий 

період 

1.1. 2020

-

2022 

роки 

Місцевий 

бюджет 

50,00 50,00 300,00 Відділ ЖКГ З метою 

використання у 

разі виконання 

заходів щодо 

запобігання та 

ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій 

32 Придбання 

обладнання, 

комплектуючих 

та запчастин до 

пожежної 

машини 

Місцевої 

пожежної 

охорони 

Миколаївської 

сільської ради 

2020-2022 

роки 

Місцевий 

бюджет 

30,00 30,00 30,00 Місцева 

комісія з 

ТЕБ та НС, 

відділ ЖКГ, 

комунальної 

власності, 

транспорту, 

благоустро

ю, розвитку 

інфраструкт

ури та 

містобудува

ння 

 

 

1.2. У пункті 9 Паспорта Програми забезпечення пожежної безпеки та 

захисту населення і території Миколаївської сільської ради від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2020-

2022 роки, у підпункті «на 2022 рік» змінити цифру на 2 684,00 та у 

підпункті «коштів місцевого бюджету» вказати суму 9 187,00 тис.грн. 

 

2. Викласти розділ 1. Паспорт програми забезпечення пожежної безпеки та 

захисту населення і території Миколаївської сільської ради від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2020-

2022 роки у новій редакції (додаток 1 додається). 

 

3. Викласти Додаток до Програми Заходи забезпечення пожежної безпеки 

та захисту населення і територій Миколаївської сільської ради від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2020-

2022 роки в новій редакції (додаток 2 додається) 

 



Сільський голова                                                                  Сергій САМОТОЙ 

 Оприлюднено 04.05.2022 

 

     Додаток 1 

     до рішення виконавчого комітету  

     від 27.04.2022 № 69 

 

    1.ПАСПОРТ 

Програми забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і 

територій Миколаївської сільської ради від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2020-2022 роки 

 
1. Ініціатор розроблення 

програми 

Миколаївська сільська рада Сумського 

району Сумської області 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення програми 

Розпорядження сільського голови від 

01.08.2019 року № 104-ОД «Про 

розроблення проєктів програм 

Миколаївської ОТГ» 

3. Розробник Програми Миколаївська сільська рада Сумського 

району Сумської області 

4. Співрозробники Програми Відділ освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради, відділ 

культури Миколаївської сільської ради, 

відділ житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, 

благоустрою, розвитку інфраструктури та 

містобудування Миколаївської сільської 

ради, місцева пожежна охорона при 

Миколаївській сільській раді 

5. Відповідальний виконавець 

Програми  

Миколаївська сільська рада Сумського 

району 

6. Учасники Програми  Відділ освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради, відділ 

культури Миколаївської сільської ради, 

відділ житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, транспорту, 

благоустрою, розвитку інфраструктури та 

містобудування Миколаївської сільської 

ради, КНП МСР «АЗПСМ с.Постольне», 

КНП МСР «АЗПСМ Різдва Пресвятої 

Богородиці», місцева пожежна охорона при 

Миколаївській сільській раді 

7. Терміни реалізації Програми 2020-2022 роки 



8. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконання 

Програми 

Місцевий бюджет 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, 

у тому числі: 

коштів місцевого бюджету 

2020 рік – 2 514,00 

2021 рік – 3 929,00 

2022 рік – 2 684,00 

 

9 187,00 тис.грн. 

 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                       Світлана БІДНЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Додаток 2 

             до рішення виконавчого  

             комітету  

             від 27.04.2022 № 69  
 

 

Додаток 1  

до Програми забезпечення пожежної  

безпеки та захисту населення і 

територій Миколаївської  

сільської ради від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного 

характеру на 2020-2022 роки  

 

 

Заходи Програми забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і територій Миколаївської сільської 

ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру  

на 2020-2022 роки 
№ 

з/п 

Найменування заходів 

Програми 

Термін 

виконання 

заходів 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, тис. грн 

Виконавці Очікувані результати 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Організаційно – практичні заходи 

1 Придбання  пожежної 

машини (ЗИЛ – 131) для 

місцевої пожежної 

охорони при 

Миколаївській сільській 

раді 

2021 рік Місцевий 

бюджет 

0,00 840,00 0,00 Сільська рада Забезпечення вчасного 

реагування та надання 

якісного виконання 

пожежно-рятувальних 

операцій на пожежі 



2 Забезпечення водіїв 

місцевої пожежної 

охорони засобами 

індивідуального захисту 

2020-2022 

роки 

Місцевий 

бюджет 

100,00 50,00 50,00 Сільська рада, 

відділ ЖКГ, 

комунальної 

власності, 

транспорту, 

благоустрою, 

розвитку 

інфраструктури та 

містобудування 

Забезпечення надійного 

захисту від різноманітних 

виробничих чинників при 

збереженні нормального 

функціонального стану і 

працездатності 

3 Облаштування 

водонапірних башень 

під’їздом з твердим 

покриттям і кранами 

пристосованими для 

відбору води пожежно-

рятувальною технікою 

2020-2022 

роки 

Місцевий 

бюджет 

100,00 50,00 50,00 Сільська рада,  

відділ ЖКГ, 

комунальної 

власності, 

транспорту, 

благоустрою, 

розвитку 

інфраструктури та 

містобудування 

 

Забезпечення надання 

якісного виконання 

пожежно-рятувальних 

операцій на пожежі 

4 Розчищення доріг 

комунальної власності 

від снігу 

2020-2022 

роки 

Місцевий 

бюджет 

20,0 20,0 20,0 КП «Господар», 

Сільська рада 

Життєзабезпечення 

населення та 

недопущення виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

5 Створення запасу паливо 

– мастильних матеріалів 

2020-2022 

роки 

Місцевий 

бюджет 

30,00 30,00 100,00 Відділ ЖКГ, 

комунальної 

власності, 

транспорту, 

благоустрою, 

розвитку 

інфраструктури та 

містобудування,  

КП «Господар» 

З метою використання у 

разі виконання заходів 

щодо запобігання та 

ліквідації надзвичайних 

ситуацій  



6 Створення матеріально-

технічного резерву на 

особливий період 

2020 рік Місцевий 

бюджет 

50,00 50,00 300,00 Місцева комісія з 

ТЕБ та НС, 

відділ ЖКГ, 

комунальної 

власності, 

транспорту, 

благоустрою, 

розвитку 

інфраструктури та 

містобудування 

З метою надання 

допомоги постраждалому 

населенню, проведення 

невідкладних 

відновлювальних робіт і 

заходів 

7 Інвентаризація (взяття на 

облік) та ремонт 

шахтних колодязів 

2020 рік Місцевий 

бюджет 

50,00 0,00 0,00 Сільська рада, 

відділ ЖКГ, 

комунальної 

власності, 

транспорту, 

благоустрою, 

розвитку 

інфраструктури та 

містобудування 

Забезпечення належного 

технічного та естетичного 

стану об'єктів 

благоустрою, підвищення 

експлуатаційних якостей 

та продовження строків їх 

служби 

8 Запобігання та ліквідація 

наслідків надзвичайних 

ситуацій на системах 

життєзабезпечення та 

житлово-комунального 

господарства 

2020-2022 

роки 

Місцевий 

бюджет 

10,00 10,00 10,00 Сільська рада, 

відділ ЖКГ, 

комунальної 

власності, 

транспорту, 

благоустрою, 

розвитку 

інфраструктури та 

містобудування 

Запобігання та ліквідація 

наслідків надзвичайних 

ситуацій 



9 Обладнання 

адмінбудівель сільської 

ради пристроями від 

прямих попадань 

блискавки і вторинних її 

проявів 

2020-2022 

роки 

Місцевий 

бюджет 

150,00 150,00 0,00 Сільська рада  Забезпечення захисту 

будинків та споруд, 

зменшення кількості 

пожеж від прямих 

попадань блискавки та 

вторинних її проявів 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення захисту 

будинків та споруд, 

зменшення кількості 

пожеж від прямих 

попадань блискавки та 

вторинних її проявів 

10 Обладнаннябудівель 

закладів освіти 

пристроями від прямих 

попадань блискавки і 

вторинних її проявів 

Квітень-

травень 

2020, 2021, 

2022 

Місцевий 

бюджет 

200,00 200,00 150,00 Відділ освіти, 

молоді та спорту 

11 Обладнання клубних 

закладів пристроями 

захисту від прямих 

попадань блискавки і 

вторинних її проявів 

2020-2022  

роки 

Місцевий 

бюджет 

 

450,00 

 

450,00 

 

450,00 

Сільська рада, 

відділ культури та 

роботи з молоддю 

12 Обладнання приміщень 

закладів охорони 

здоров’я пристроями 

захисту від прямих 

попадань блискавки і 

вторинних її проявів 

2020 рік Місцевий 

бюджет 

150,00 0,00 0,00 КНП МСР 

«АЗПСМ 

с.Постольне», 

КНП МСР 

«АЗПСМ Різдва 

Пресвятої 

Богородиці» 

13 Організація роботи щодо 

підвищення 

вогнестійкості будівель 

адмінприміщень  

шляхом обробки 

конструкцій 

вогнетривкими 

сумішами 

2020-2021 

роки 

Місцевий 

бюджет 

80,00 80,00 0,00 Сільська рада  

 

 

 

Забезпечення надійного 

протипожежного захисту 

будинків та споруд 

 



14 Дерев`яні конструкції 

покриттів будівель 

закладів освітипіддати 

вогнезахисному 

оброблянню 

Липень 

2021 

Місцевий 

бюджет 

0,00 300,00 0,00 Відділ освіти, 

молоді та спорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення надійного 

протипожежного захисту 

будинків та споруд 

15 Організація роботи щодо 

підвищення 

вогнестійкості будівель 

закладів охорони 

здоров’я шляхом 

обробки конструкцій 

вогнетривкими 

сумішами 

2020-2021 

роки 

Місцевий 

бюджет 

0,00 80,00 80,00 КНП МСР 

«АЗПСМ 

с.Постольне», 

КНП МСР 

«АЗПСМ Різдва 

Пресвятої 

Богородиці» 

16 Винесення топкової за 

межі будівлі лікувально-

профілактичного закладу  

2020-2022 

роки 

Місцевий 

бюджет 

0,00 0,00 300,00 КНП МСР 

«АЗПСМ Різдва 

Пресвятої 

Богородиці» 

17 Обладнання закладів 

освіти зовнішнім 

протипожежним 

водопостачанням 

Квітень-

травень 

2020 

Місцевий 

бюджет 

280,00 0,00 0,00 Відділ освіти, 

молоді та спорту 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення своєчасного 

протипожежного захисту 

будинків та споруд, 

забезпечення евакуації 

людей у разі виникнення 

пожежі 

 

 

 

18 Облаштування у 

закладах освіти при вході 

з сходової клітки 

протипожежні люки 2-го 

типу (ЕІ 30) з розмірами 

не менше 0,6 х 0,8 м 

Червень 

2020 

Місцевий 

бюджет 

48,00 0,00 0,00 Відділ освіти, 

молоді та спорту 

19 Обладнання приміщення 

електрощитової 

протипожежними 

перегородками та 

протипожежними 

дверима 2-го типу (ЕІ 30) 

Червень 

2020 

Місцевий 

бюджет 

90,00 0,00 0,00 Відділ освіти, 

молоді та спорту 



20 Демонтування 

оздоблення з горючого 

матеріалу на стінах та 

стеліактової зали та 

їдальні Миколаївського 

НВК 

Червень-

серпень 

2021, 2022 

Місцевий 

бюджет 

0,00 200,00 200,00 Відділ освіти, 

молоді та спорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення своєчасного 

протипожежного захисту 

будинків та споруд, 

забезпечення евакуації 

людей у разі виникнення 

пожежі 

 

 

 

 

21 Демонтування 

оздоблення з горючого 

матеріалу підлоги в 

коридорі Лікарського 

НВК 

Червень-

серпень 

2021 

Місцевий 

бюджет 

0,00 200,00 0,00 Відділ освіти, 

молоді та спорту 

22 Демонтування 

оздоблення з горючого 

матеріалу стін коридору 

та їдальні Северинівської 

ЗОШ 

Червень-

серпень 

2021, 2022 

Місцевий 

бюджет 

0,00 100,00 300,00 Відділ освіти, 

молоді та спорту 

23 Обладнання приміщення 

закладів освіти 

системами 

протипожежного захисту 

(автоматична пожежна 

сигналізація, система 

оповіщення про пожежу, 

система пожежного 

спостереження, тощо) 

відповідно до вимог ДБН 

В.2.5-56:2014 

«Інженерне обладнання 

будинків і споруд. 

Системи 

протипожежного 

захисту» 

Липень 

2020, 2021, 

2022 

Місцевий 

бюджет 

500,0 500,0 500,0 Відділ освіти, 

молоді та спорту 



24 Обладнати приміщення 

КНП МСР «АЗПСМ 

Різдва Пресвятої 

Богородиці»  системами 

протипожежного захисту 

(автоматична пожежна 

сигналізація, система 

оповіщення про пожежу, 

система пожежного 

спостереження, інші)  

2020-2022 

роки 

Місцевий 

бюджет 

0,00 500,00 0,00 КНП МСР 

«АЗПСМ Різдва 

Пресвятої 

Богородиці» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення своєчасного 

протипожежного захисту 

будинків та споруд, 

забезпечення евакуації 

людей у разі виникнення 

пожежі 

25 Замінити або 

підтвердити показники 

пожежної небезпеки (не 

вище ніж В2, РП2, Д2, Т2 

в протоколі або 

сертифікаті) на матеріал 

оздоблення підлоги на 

шляху евакуації в 

коридорі КНП МСР 

«АЗПСМ Різдва 

Пресвятої Богородиці» 

2020-2022 

роки 

Місцевий 

бюджет 

130,00 0,00 0,00 КНП МСР 

«АЗПСМ Різдва 

Пресвятої 

Богородиці» 

26 Обладнання приміщення 

клубних закладів 

системами 

протипожежного захисту 

(автоматична пожежна 

сигналізація) 

   2021 рік Місцевий 

бюджет 

0 27,00 0 

 

Сільська рада, 

відділ культури та 

роботи з молоддю 

27 Обладнання клубних 

закладів евакуаційними 

виходами з холів та з 

будівель  покажчиками з 

написом «Вихід»  

    2020 рік Місцевий 

бюджет 

2,5 0 

 

0 Сільська рада, 

відділ культури та 

роботи з молоддю 



28 Укомплектувати в 

клубних закладах 

наявний пожежний щит 

згідно норм належності  

     2020 рік Місцевий 

бюджет 

13,50 0 

 

 

 

0 Сільська рада, 

відділ культури та 

роботи з молоддю 

29 Придбання 

вогнегасників для 

клубних закладів 

      2020 рік Місцевий 

бюджет 

18,00 0 

 

0 Сільська рада, 

відділ культури та 

роботи з молоддю 

30 Протиепідемічні заходи 2020-2022 

роки 

Місцевий 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 Місцева комісія з 

ТЕБ та НС, 

відділ ЖКГ, 

комунальної 

власності, 

транспорту, 

благоустрою, 

розвитку 

інфраструктури та 

містобудування 

Збереження життя, 

здоров'я і працездатності 

постраждалого населення 

31 Протиепізоотичні заходи 2020-2022 

роки 

Місцевий 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 Місцева комісія з 

ТЕБ та НС, 

відділ ЖКГ, 

комунальної 

власності, 

транспорту, 

благоустрою, 

розвитку 

інфраструктури та 

містобудування 

Попередження 

виникнення заразних 

(інфекційних та 

інвазійних) хвороб тварин 

і птиці, забезпечення 

стійкого благополуччя 

стад і охорона населення 

відзооантропонозів 

 

 



32 Придбання обладнання, 

комплектуючих та 

запчастин до пожежної 

машини Місцевої 

пожежної охорони 

Миколаївської сільської 

ради 

2020-2022 

роки 

Місцевий 

бюджет 

30,00 30,00 50,00 Місцева комісія з 

ТЕБ та НС, 

відділ ЖКГ, 

комунальної 

власності, 

транспорту, 

благоустрою, 

розвитку 

інфраструктури та 

містобудування 

 

33 Придбання 

протипожежного 

рятувального та 

захисного обладнання 

для укомплектування 

бюджетних установ 

сільської ради 

(вогнегасниками, 

пожежними щітами в 

комплекті, тощо) 

2020-2022 

роки 

Місцевий 

бюджет 

- 50,00 50,00 Місцева комісія з 

ТЕБ та НС, 

відділ ЖКГ, 

комунальної 

власності, 

транспорту, 

благоустрою, 

розвитку 

інфраструктури та 

містобудування 

 



34 Субвенція з 

місцевого бюджету 

Державному 

бюджету на 

виконання програми 

соціально-

економічного та 

культурного 

розвитку регіонів для 

придбання запасних 

частин для пожежних 

автомобілів, 

форменого та  

захисного одягу, 

будівельних 

матеріалів для 

проведення поточних 

ремонтів приміщень 

пожежного депо 

Першого пожежно-

рятувального загону 

УДСУ з НС у 

Сумській області 

2020-2022 

роки 

Місцевий 

бюджет 

 30,00 30,00 Місцева комісія з 

ТЕБ та НС, 

відділ ЖКГ, 

комунальної 

власності, 

транспорту, 

благоустрою, 

розвитку 

інфраструктури та 

містобудування 

Забезпечення надійного 

захисту від різноманітних 
виробничих чинників 

35 Придбання 

світловідбивних 

табличок для 

позначення 

пожежних виходів 

3.1. 2020-2022 

роки 

Місцевий 

бюджет 

- 10,00 10,00 Сільська рада Забезпечення надійного 

захисту від різноманітних 

виробничих чинників  



Всього по розділу 1:            9 159,00 2 512,00 3 977,00 2 670,00   

 

Інформаційно-просвітницькі заходи 

1 Проведення навчання та 

профілактичної роботи 

серед населення з метою 

попередження 

виникнення пожеж, 

випадків загибелі та 

травмування людей на 

них 

 

 

2020-2022 

роки 

Не потребує 

коштів 

0,00 0,00 0,00 Виконавчий 

комітет 

 

Підвищення рівня 

обізнаності населення, 

зниження кількості пожеж 

та загибелі і травмування 

людей на них 

 

 

 

 

 

Зниження кількості 

пожеж та загибелі і 

травмування людей на них 

 

 

 

 

2 Проведення 

профілактичної роботи 

по попередженню 

виникнення пожеж з 

особами, які 

перебувають на 

обслуговуванні у 

відділенні соціального 

обслуговування 

населення вдома 

2020-2022 

роки 

Не потребує 

коштів 

0,00 0,00 0,00 Відділення 

соціального 

обслуговування 

населення вдома 

3 Проведення 

профілактичної роботи 

по попередженню 

виникнення пожеж з 

людьми похилого віку, 

багатодітними та 

неблагополучними 

родинами, особами, що 

зловживають алкоголем 

2020-2022 

роки 

Не потребує 

коштів 

0,00 0,00 0,00 Відділ 

соціального 

захисту 

населення та 

надання 

муніципальних 

послуг 

Зниження кількості 

пожеж в оселях, де 

мешкають люди похилого 

віку, багатодітні та 

неблагополучні родини, 

особи, що зловживають 

алкоголем 



4 Висвітлення інформації 

про обставини і причини 

виникнення пожеж, їх 

наслідки, проблемних 

питань у сфері пожежної 

безпеки на офіційному 

сайті сільської ради 

2020-2022 

роки, 

постійно 

Не потребує 

коштів 

0,00 0,00 0,00 Відділ культури 

та роботи з 

молоддю 

 

 

 

Підвищення рівня 

обізнаності населення, 

зниження кількості пожеж 

та загибелі і травмування 

людей на них 5 Організація роботи щодо 

виготовлення наочних 

матеріалів з 

попередження 

виникнення пожеж і 

недопущення нещасних 

випадків на них 

2020-2022 

роки 

Місцевий 

бюджет 

2,00 2,00 2,00 Виконавчий 

комітет, відділ 

культури та 

роботи з молоддю 

6 Організація та 

проведення в навчальних 

закладах конкурсу «На 

кращий дитячий 

малюнок з 

протипожежної 

тематики» 

2020-2022 

роки 

Не потребує 

коштів 

0,00 0,00 0,00 Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Формування у дітей 

культури поводження з 

вогнем, громадського 

світогляду та громадської 

позиції підростаючого 

покоління в області 

пожежної і техногенної 

безпеки 



7 Обов‘язкове 

страхування 

цивільно-правової 

відповідальності 

власників наземних 

транспортних засобів 

та обов‘язкове 

особисте 

страхування 

працівників Місцевої 

пожежної охорони 

3.2. 2020-2022 

роки 

Місцевий 

бюджет 

10,00 10,00 12,00 Сільська рада,  Забезпечення надійного 

захисту від різноманітних 

виробничих чинників  

Всього по розділу 2: 12,00 12,00 14,00   

Всього по Програмі               9 187,00  2 514,00 3 989,00 2 684,00   

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                               Світлана БІДНЕНКО 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 70 

 27.04.2022                                                                                      с. Миколаївка  

 

Щодо зменшення надбавки педагогічним працівникам 

закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної  

освіти Миколаївській сільській раді 

 

Відповідно до статті 28 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи вимоги Постанови Кабінету 

Міністрів України від 23.03.2011 № 373 «Про встановлення надбавки педагогічним 

працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх 

підпорядкування» з урахуванням змін, внесених Постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.01.2018 № 23 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України»,  у зв’язку з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України 

від 01.04.2022 № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного 

бюджету», з метою економії бюджетних коштів у період воєнного стану, введеного 

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 “Про введення воєнного стану в 

Україні”, виконавчий комітет сільської ради, 

 

вирішив: 

1. Рекомендувати керівникам закладів освіти Миколаївської сільської ради з 

01.05.2022 року зменшити надбавку, встановлену з метою підвищення 

престижності праці педагогічних працівників:  

1) педагогічним працівникам закладів загальної середньої, дошкільної та 

позашкільної освіти Миколаївської сільської ради з 20% до 5% посадового 

окладу;  

2) директорам закладів загальної середньої освіти та їх заступникам, 

учителям перших, других, третіх, четвертих класів, в яких апробують 

державний стандарт початкової освіти відповідно до Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа», з 30% до 20% посадового окладу. 

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради Макшеєву Н.С.    

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 04.05.2022 

 



 2

8 

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 71 

 27.04.2022                                                                                      с. Миколаївка 

 

Про виділення коштів з резервного фонду 

бюджету Миколаївської сільської  

територіальної громади  
 

 Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 24 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів 

України від 01 березня 2022 року №175 «Тимчасовий порядок виділення та 

використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнного стану», 

керуючись, 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», 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 

сільської територіальної громади у сумі 170 650 гривень на поповнення 

місцевого матеріального резерву. 

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 покласти заступника сільського 

голови Рябуху В.С. 

 

 

       

 

      Сільський голова                             Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 04.05.2022 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 72 

27.04.2022                                                                                 с. Миколаївка  

 
Про внесення змін до рішення сімнадцятої сесії від 24.12.2021 року № 43 

«Про бюджет Миколаївської сільської  територіальної громади 

 на 2022рік» 
 

   (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 

введення 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 

сільської  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 

78 119 068 гривень, в тому числі доходи загального фонду  бюджету –                

76 699 624 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 

80 563 804 гривні , в тому числі видатки загального фонду бюджету -                                 
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74 553 817 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 6 009 987 гривень 

згідно з додатком 3 до цього рішення; 

 

- профіцит за загальним фондом бюджету Миколаївської сільської  

територіальної громади у сумі 2 145 807 гривень згідно з додатком 2 до цього 

рішення; 

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету Миколаївської сільської  

територіальної громади у сумі 4 590 543 гривні 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 279 350 гривень, що становить 0,4 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  14 842 844 гривні згідно з додатком 7 до цього рішення у новій редакції. 

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

частиною. 

 

3. Секретарю виконавчого комітету Бідненко С.М. забезпечити оприлюднення 

цього рішення на офіційному сайті Миколаївської сільської ради у термін 

згідно чинного законодавства України. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

    

Сільський голова                Сергій САМОТОЙ 

 

Оприлюднено 04.05.2022 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 73 

 27.04.2022                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про закріплення території обслуговування 

за закладами загальної середньої та дошкільної  

освіти Миколаївської сільської ради 

на 2022-2023 навчальний рік 

Керуючись законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей 

шкільного віку та учнів» зі змінами та доповненням, внесеними Постановою 

Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №806, наказу Міністерства освіти і 

науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, 

відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти 

для здобуття повної загальної середньої освіти», з метою забезпечення здобуття 

дітьми дошкільної, повної загальної середньої освіти та недопущення не охоплення 

освітніми послугами дітей дошкільного, шкільного віку, що зареєстровані та 

проживають в населених пунктах Миколаївської сільської територіальної громади, 

керуючись статтями 32, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет сільської ради,  

вирішив 

1. Закріпити у 2022-2023 навчальному році територію обслуговування за 

закладами загальної середньої освіти, що належать до комунальної форми 

власності Миколаївської сільської ради: 

Миколаївський навчально-виховний комплекс: загальноосвітній 

навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області – с.Миколаївка, с.Спаське, с.Кекине, 

с.Капітанівка, с.Склярівка, с.Софіївка, с.Вербове, с.Над’ярне; 

Лікарський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа  І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області – с.Лікарське, с.Постольне, с.Бурчак, 

с.Степаненкове; 

Северинівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області – с.Северинівка, с.Рогізне, 

с.Мар’ївка, с.Васюківщина, с.Гриценкове, с.Линтварівка, с.Перехрестівка, 

с.Соколине; 
Кровненський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області – с.Кровне, с.Руднівка. 
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Яструбинський навчально-виховний комплекс: заклад загальної середньої 

освіти – заклад дошкільної освіти Миколаївської сільської ради Сумського району 

Сумської області – с.Яструбине, с.Графське, с.Діброва, с. Бондарівщина. 

2. Закріпити у 2022-2023 навчальному році територію обслуговування за закладами 

дошкільної освіти та дошкільними групами навчально-виховних комплексів, що 

належать до комунальної форми власності Миколаївської сільської ради: 

Комунальний дошкільний заклад «Веселка» с.Северинівка Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області - с.Северинівка, с.Рогізне, с.Мар’ївка, 

с.Васюківщина, с.Гриценкове, с.Линтварівка, с.Перехрестівка; 

Кровненський заклад дошкільної освіти «Пролісок» Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області - с.Кровне, с.Руднівка. 

Миколаївський навчально-виховний комплекс: загальноосвітній навчальний 

заклад – дошкільний навчальний заклад Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області – с.Миколаївка, с.Спаське, с.Кекине, с.Капітанівка, с.Соколине, 

с.Склярівка, с.Софіївка, с.Вербове, с.Над’ярне, с.Яструбине, с.Графське, с.Діброва; 

Лікарський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа  І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області – с.Лікарське, с.Постольне, с.Бурчак, с.Степаненкове. 

3. Керівникам закладів дошкільної, загальної середньої освіти Миколаївської 

сільської ради: 

- провести облік здобувачів освіти відповідно до Порядку ведення обліку дітей 

шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 

вересня 2017 року № 684 зі змінами та доповненням, внесеними Постановою Кабінету 

Міністрів України від 19.09.2018 №806; 

- забезпечити організацію освітнього процесу з дотриманням вимог законодавства 

щодо доступності, обов’язковості та законних інтересів здобувачів освіти; 

- оприлюднити інформацію про територію обслуговування, закріплену за закладом 

освіти на сайтах закладів; 

- розпочати електронну реєстрацію та приймання документів для зарахування до 1 

класу закладів загальної середньої освіти з використанням інформаційної системи 

управління освітою (ІСУО). 

 4. Рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 28.04.2021 р. 

№ 85 «Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої та 

дошкільної освіти Миколаївської сільської ради на 2021-2022 навчальний рік» визнати 

таким, що втратило чинність. 

 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відділ освіти, молоді та 

спорту Миколаївської сільської ради. 

 

Сільський голова                                                       Сергій САМОТОЙ  

 

 

 

 

Оприлюднено 04.05.2022 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 74 

 27.04.2022                                                                                      с. Миколаївка  

 

Про організацію обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів на території  

Миколаївської сільської ради у 2022 році 

та визначення відповідального структурного підрозділу 

 

 Відповідно до підпункту 4 пункту «б» статті 32, частини 1 статті 52 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку ведення обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 13.09.2017 року № 684 зі змінами та доповненням, внесеними 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №806, з метою 

забезпечення контролю за здобуттям дітьми, які проживають на території 

Миколаївської сільської ради, дошкільної освіти та повної загальної середньої 

освіти, виконавчий комітет сільської ради  

вирішив: 

1. Визначити відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради 

відповідальним структурним підрозділом за створення і постійне оновлення 

реєстру даних про дітей шкільного віку від 6 до 18 років (на кожен рік народження 

окремо), які проживають на території Миколаївської сільської ради. 

3. Відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради                  

(Макшеєва Н.С.): 

3.1. Провести роботу з оновлення реєстру дітей шкільного віку від 6 до 18 

років, які проживають на території Миколаївської сільської ради до 25 вересня 2022 

року. 

3.2. Під  час створення та оновлення реєстру вносити до реєстру такі 

персональні дані дитини шкільного віку: прізвище, ім’я та по батькові (за 

наявності), дата народження, місце проживання чи перебування, місце навчання 

(заклад освіти), форма навчання та належність до категорії осіб з особливими 

освітніми потребами. 

 3.3. Видалити з реєстру дані дитини шкільного віку у разі: досягнення нею 

повноліття; здобуття нею повної загальної середньої освіти; наявності письмово 

підтвердженої інформації про взяття її на облік (включення до реєстру) на території 

іншої адміністративно-територіальної одиниці; її вибуття на постійне місце 

проживання за межі України (з припиненням здобуття загальної середньої освіти в 

Україні). 
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3.4. Отримати за запитом від структурних підрозділів Миколаївської сільської 

ради інформацію про кількість дітей дошкільного віку, а також від закладів 

дошкільної освіти – інформацію про кількість їх вихованців для забезпечення 

реалізації прав дітей дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти. 

3.5. Отримати за запитом від структурних підрозділів Миколаївської сільської 

ради, служби у справах дітей, інших спеціальних установ та закладів, які 

здійснюють соціальний захист дітей і профілактику правопорушень, та закладів 

освіти дані про дітей шкільного віку для забезпечення реалізації прав дітей 

шкільного віку на здобуття загальної середньої освіти. 

3.6. Використовувати отримані дані про дітей шкільного віку, в тому числі дані, 

отримані з інших реєстрів або баз даних, для створення та оновлення реєстру.  

3.7. Здійснити протягом 10 робочих днів з дня отримання даних, але не пізніше 

25 вересня 2022 року, їх обробку з дотриманням вимог Законів України “Про 

інформацію” і “Про захист персональних даних”, у тому числі звірити дані про 

дітей шкільного віку з даними реєстру та у разі потреби внести до нього відповідні 

зміни і доповнення.  

3.8. Вносити або змінювати дані про дитину в реєстрі відповідно до письмової 

заяви батьків (одного з батьків) дитини чи інших законних представників дитини, 

їх письмової згоди на обробку персональних даних, а також відповідних 

документів, що підтверджують інформацію про дитину, визначені п.8 Постанови 

Кабінету Міністрів від 13 вересня 2017 №684 зі змінами та доповненнями, 

внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №806. 

3.9. У разі коли місце навчання (заклад освіти) дитини шкільного віку не 

встановлено, протягом п’яти робочих днів з дня встановлення відповідного факту 

надати наявні в реєстрі її дані сектору ювенальної превенції Сумського районного 

відділу поліції ГУНП України в Сумській області та службi у справах дітей 

Миколаївської сільської ради для провадження діяльності відповідно до 

законодавства, пов’язаної із захистом права дитини на здобуття загальної середньої 

освіти. 

3.10. На підставі даних реєстру та даних щодо кількості дітей дошкільного віку 

Миколаївської сільської ради скласти і подати у встановлені строки статистичний 

звіт про кількість дітей дошкільного та шкільного віку за формою та у порядку, що 

затверджені Міністерством освіти і науки України. 

3.11. Здійснювати контроль за веденням обліку вихованців та учнів закладами 

освіти Миколаївської сільської ради відповідно до вимог Порядку ведення обліку 

дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 13 вересня 2017 №684 зі змінами та доповненням, внесеними 

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 №806. 

4. Керівникам закладів освіти Миколаївської сільської ради Сумського району: 

4.1. Провести облік вихованців, учнів та  подати не пізніше 15 вересня 2022 року 

відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради дані про всіх учнів, які до 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0998-18#n7
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нього зараховані, та дані про кількість вихованців, які відвідують такий заклад або 

перебувають під його соціально-педагогічним патронатом. 

4.2. Здійснювати облік дітей шкільного віку та учнів з питань зарахування, 

відвідування занять, переведення, відрахування із закладу: 

4.2.1. У разі переведення учня до іншого закладу освіти або його відрахування в 

установленому порядку подавати відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської 

сільської ради не пізніше 15 числа наступного місяця дані такого учня, у тому числі місце 

продовження здобуття ним загальної середньої освіти (заклад освіти). 

4.2.2. У разі зарахування учнів, які здобували загальну середню освіту в закладах 

освіти інших адміністративно-територіальних одиниць, подають не пізніше 15 числа 

наступного місяця з дня зарахування їх дані уповноваженому органу або його 

структурному підрозділу адміністративно-територіальної одиниці, на території якої 

розташовано заклад освіти, у якому учень здобував загальну середню освіту. 

4.2.3. У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях 

протягом 10 робочих днів підряд з невідомих або без поважних причин невідкладно 

надавати відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради, сектору 

ювенальної превенції Сумського районного відділу поліції ГУНП України в Сумській 

області та службi у справах дітей Миколаївської сільської ради дані таких учнів для 

провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на 

здобуття загальної середньої освіти. 

5. Службі у справах дітей Миколаївської сільської ради (Сорока О.О.) у випадку 

отримання повідомлень щодо порушень прав дитини на здобуття загальної середньої 

освіти проваджувати діяльність відповідно до чинного законодавства України. 

6. Органам реєстрації виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

(спеціалістам, уповноваженим на здійснення функцій реєстрації/зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування фізичних осіб), закладам освіти громади надавати інформацію 

про дітей дошкільного, шкільного віку на вимогу відділу освіти, молоді та спорту 

Миколаївської сільської ради. 

7. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Миколаївської сільської ради від 28.05.2021 № 124 «Про організацію обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку та учнів на території Миколаївської сільської ради та 

визначення відповідального структурного підрозділу». 

8. Організацію виконання цього рішення покласти на секретаря Миколаївської 

сільської ради Непийводу В.В. 

 

 

Сільський голова                                                              Сергій САМОТОЙ  
 

 

 

Оприлюднено 04.05.2022 
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