
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

31 січня 2023                         с. Миколаївка                                      № 01

Про роботу служби у справах дітей
Миколаївської сільської ради спрямовану
на соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей, що опинились
в складних життєвих обставинах

Відповідно до підпункту 2  пункту 2  статті  52  Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію
начальника служби у справах дітей при виконавчому комітеті Миколаївської
сільської ради про роботу служби, спрямовану на соціальний захист дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, що опинились в
складних життєвих обставинах, виконавчий комітет сільської ради 

вирішив:

1.Інформацію начальника  служби у  справах  дітей  Миколаївської  сільської
ради Сумського району Сумської області Іванченко Т.О. про роботу служби
взяти до відома (додаток 1 додається).
2.  Визнати  роботу  служби  у  справах  дітей  Миколаївської  сільської  ради
Сумського  району  Сумської  області  у  питанні  соціального  захисту  дітей-
сиріт,  дітей,  позбавлених батьківського піклування,  дітей,  що опинились в
складних життєвих обставинах задовільною.
3.Службі у справах дітей сільської ради спільно з відділом освіти, молоді та
спорту сільської  ради,  відділом соціального захисту населення та  надання
муніципальних послуг сільської ради, відділенням № 4 (м.Суми) Сумського
РУП ГУНП в Сумській області:
 -  сприяти  влаштуванню  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування до сімейних форм виховання;
 -  здійснювати  контроль  за  станом  утримання  дітей  у  сім’ях  опікунів  та
піклувальників, в сім’ях, де діти опинились в складних життєвих обставинах;
- здійснювати контроль за цільовим використанням коштів, призначених на
утримання  дітей,  батьками,  опікунами  чи  піклувальниками,  прийомними
батьками;
 -  сприяти покращенню матеріального становища дітей-сиріт,  позбавлених
батьківського  піклування,  дітей,  що  опинились  в  складних  життєвих
обставинах шляхом надання різних видів допомог;



 - посилити контроль за дотриманням житлових та майнових прав дітей-сиріт
та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  які  навчаються  та
виховуються в дитячих будинках, прийомних сім’ях, перебувають під опікою
та піклуванням;
 - вживати відповідних невідкладних заходів у випадках загрози життю та
здоров’ю дітей, порушення їх прав та інтересів.

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

Сільський голова                                                                    Сергій
САМОТОЙ

Оприлюднено 06.02.2023



Додаток 1 до рішення виконавчого
                 комітету № 01 від 31.01.2023

Звіт служби у справах дітей Миколаївської сільської ради 
за 2022 рік

Відповідно до Законів України «Про органи і служби у справах дітей та
спеціальні установи для дітей» та «Про місцеве самоврядування в Україні»
здійснення  соціально-правового  захисту  дітей  покладається  на  службу  у
справах дітей.  Служба здійснює захист прав дитини,  представляє  інтереси
дітей  в  судах,  забезпечує  діяльність  щодо усиновлення  та  сімейних форм
виховання, веде справи з опіки та піклування над дітьми, вирішує численні
спори  між  батьками  щодо  спілкування  з  дитиною та  визначення  місця  її
проживання,  здійснює  захист  житлових прав  дітей,  веде  справи  дітей,  які
перебувають в складних життєвих обставинах тощо.

Робота  служби  спрямована  на  збереження  для  дитини  її  біологічної
родини,  зменшення  кількості  дітей,  які  перебувають  поза  сімейним
оточенням,  сприяння  створенню  умов  для  виховання  відповідального
батьківства. Саме тому основним напрямком роботи служби у справах дітей є
вчасне  виявлення  таких  сімей  та  проведення  з  ними  відповідної
профілактично-виховної роботи.

З цією метою службою налагоджена тісна взаємодія з освітянськими,
медичними  закладами  на  території  сільської  ради,  правоохоронними
органами. До  участі  в  розгляді  інформаційних  повідомлень  з  питань
невиконання  батьками  обов’язків  щодо  виховання  та  утримання  дітей,  а
також  відвідуванні  дітей  за  місцем  проживання  залучено  працівників
закладів охорони здоров’я, освітянських закладів.

Станом на 31.12.2022 року на території сільської ради зареєстровано
802 дитини. На первинному обліку у служби у справах дітей Миколаївської
сільської  ради  перебуває  22  дитини,  з  них  5  дитини-сироти  та  17  дітей,
позбавлених батьківського піклування. 12 дітей перебуває під опікою, 4 – в
ПС,  ДБСТ,  1  –  дитина  навчається  в  ДПТНЗ.  Протягом  2022  року  на
первинний  облік  взято  3  дитини,  позбавлених  батьківського  піклування,
знято з  первинного обліку 6  дітей,   з  них 4  -  досягнення  повноліття,  1  –
повернута матері після з’ясування обставин при яких дитина залишилась без
батьківського піклування, 1 - усиновлення громадянами України.

На  території  Миколаївської  сільської  ради  проживає  17  статусних
дітей: 5 дитини-сироти, із них 3 дитини-сироти зареєстрованих по сільській
раді та 2 дитина-сироти прибули з іншої території та 12 дітей, позбавлених
батьківського піклування, із яких 9 – із території сільської ради та 3 дітей
прибули  з  інших  територій.  Також  на  території  сільської  ради   в  с.
Северинівка  створена  і  функціонує  прийомна  сім’я,  в  якій  виховується  4
прийомних дитини та 2 рідних дітей,  з березня 2022 року проживають за
межами Сумської області.

На обліку у служби у справах дітей перебуває 4 дитини, які опинилися
у складних життєвих обставинах, у зв’язку з невиконанням їхніми батьками,
батьківських обов’язків. Метою роботи служби з сім’ями, де батьки ухиляю-



ться  від  виконання  своїх  батьківських  обов’язків  та  ведуть  асоціальний
спосіб життя, є збереження біологічної сім’ї, відновлення її функціональної
спроможності щодо виховання дітей. Протягом 2022 року з обліку складних
життєвих обставин було знято 1 дитину, у зв’язку з набуттям статусу, дитини
– сироти.

Службою  проводиться  обстеження  умов  проживання  та  виховання
дітей в сім’ях опікунів/піклувальників, прийомній сім’ї, з метою з’ясування
умов проживання дітей, їх матеріального забезпечення, дотримання законних
прав  та  інтересів  підопічних,  знайомство  зі  змінами  в  законодавстві,
надаються  поради,  консультації.  У  процесі  відвідування  сімей,  які
перебувають  в  складних  життєвих  обставинах  проводяться  відповідні
профілактичні бесіди з батьками та дітьми.

Усі  діти  влаштовані  у  прийомну сім’ю чи  під  опіку  мають  належні
умови  проживання,  забезпечені  сезонним  одягом  та  взуттям,  місцем  для
виконання  уроків  та  проведення  дозвілля.  Опікуни/піклувальники  та
прийомні батьки 2 рази на рік проходять з підопічними поглиблене медичне
обстеження,  в  разі  необхідності  проводять  лікування,  вчасно  роблять
щеплення, дбають за життя та здоров’я своїх вихованців.

З  метою  забезпечення  захисту  прав  та  законних  інтересів  дітей  на
території сільської ради працює комісія з питань захисту прав дитини при
виконавчому  комітеті.  Протягом  2022  року  було  проведено  4  засідання
комісії  з  питань  захисту  прав  дитини, згідно  заяв.  Питання  вирішено
позитивно.

За результатами звернень громадян та за поданням служби у справах
дітей було винесено на розгляд комісії 7 питань, а саме: про затвердження
індивідуальних планів соціального захисту дітей; про надання висновку про
доцільність позбавлення батьківських прав відносно малолітньої дитини та
визначення  її  місця проживання разом з  матір’ю;  про надання дозволу на
укладання  та  підписання  договору  про  поділ  нерухомого  майна,  право
користування  якого  мають  малолітні  та  неповнолітні  діти;  про  надання
дозволу на вчинення правочину від імені малолітньої дитини; про дарування
житлового будинку в  якому зареєстрована  малолітня дитина;  про надання
дозволу  на  укладання  договору  оренди  земельних  ділянок  від  імені
неповнолітньої дитини;  про звіти опікунів (піклувальників) щодо виконання
покладених  на  них  обов’язків  відносно  підопічних  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених батьківського піклування.

На службу у справах дітей покладено завдання щодо захисту житлових
та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Таким чином:

- 11- мають житло на праві користування;
- 2 – мають житло на праві власності;
- 9 – не мають житла.
З  метою  захисту  житлових  та  майнових  прав  дітей-сиріт  та  дітей,

позбавлених батьківського піклування, над майном та житлом, яке належить
неповнолітнім  на  праві  власності,  призначається  опікун  для  здійснення
нагляду за ним до повноліття дітей.

Відповідно  до  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  деяких
законодавчих  актів  України  щодо  захисту  прав  дітей-сиріт  та  дітей,



позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа» діти-сироти
та діти, позбавлені батьківського піклування після досягнення 16 річного віку
беруться на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за
місцем їх походження або проживання. 

Під  постійним  контролем  перебуває  питання  вчасної  постанови  на
квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Протягом  2022  року  на  квартирний  облік  було  поставлено  5  дітей,
позбавлених батьківського піклування та 1 дитина-сирота. На квартирному
обліку при виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради перебуває 10
осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
       Службою у справах дітей розроблена Програма з реалізації Конвенції
ООН  про  права  дитини  на  2022-2024  роки  на  території  Миколаївської
сільської  ради,  метою  програми  є  забезпечення  оптимального
функціонування  цілісної  системи  захисту  прав  дітей  відповідно  до  вимог
Конвенції  ООН про права дитини, організації  їх морального, фізичного та
розумового  розвитку,  поліпшення  соціальної  підтримки  сімей  з  дітьми,
виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству,
збереження  здоров’я  кожної  дитини  протягом  усього  періоду  дитинства,
створення  рівних  умов  для  доступу  кожної  дитини  до  високоякісної
освіти(дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної,
вищої)  для  забезпечення  розвитку  особистості,  суспільства  і  держави,
створення  умов  для  реалізації  державних  гарантій  і  конституційних  прав
дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх
числа.

До Дня Святого Миколая придбано солодощі для статусних дітей та
дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, які проживають на
території Миколаївської сільської ради .
       Відповідно  до  постанови  КМУ  від  25.08.2005  року  №  823  «Про
затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям,
позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-ти річного віку»
усі  діти,  особи  з  числа  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування отримали вказану допомогу після досягнення повноліття.

Постійно  проводилась  інформаційно-просвітницька  кампанія  серед
населення щодо пропаганди сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, таких як усиновлення, прийомні сім’ї
та  дитячі  будинки  сімейного  типу,  розміщувалися  матеріали  з  даного
питання   на  сторінці  в  Facebook Миколаївської  сільської  ради та
інформаційних  стендах.  Охоплення  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  сімейними  формами  виховання  на  території
Миколаївської сільської ради становить 100 %.  
       Покладені  на  службу  обов’язки  виконуємо  в  повному  обсязі,  не
допускаючи зривів термінів розгляду звернень та заяв громадян, виконання
нормативних документів.

Начальник служби



 у справах дітей                                                                       Тетяна
ІВАНЧЕНКО

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

31 січня 2023                         с. Миколаївка                                    № 02

Про затвердження плану роботи служби 
у справах дітей Миколаївської сільської ради
 на 2023 рік

Відповідно до підпункту 2  пункту 2  статті  52  Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання начальника служби у
справах  дітей  Миколаївської  сільської  ради  та  обговоривши  проект  плану
роботи  служби  у  справах  дітей  Миколаївської  сільської  ради  на  2023  рік,
відповідно до  Постанови  Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №
866 «Питання  діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом
прав  дитини»,  Закону  України  від  13.01.2015  року  №  2342-ІV «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування», керуючись на виконання пункту
«б» статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою
забезпечення  оптимального  функціонування  цілісної  системи  захисту  прав
дітей  на  території  сільської  ради,  організації  їх  морального,  фізичного  та
розумового  розвитку,  поліпшення  соціальної  підтримки  сімей  з  дітьми,
виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству,
виконавчий комітет сільської ради 

вирішив:
1. Затвердити план роботи служби у справах дітей Миколаївської сільської

ради на 2023 рік (додаток 1 додається).
2. Рішення виконавчого комітету Миколаївської сільської ради від 31.01.2022

№ 06 «Про затвердження плану роботи служби у справах дітей Миколаївської
сільської ради на 2022 рік» вважати таким, що втратило чинність.

3.  Координацію  роботи  щодо  виконання  даного  рішення  покласти  на
начальника  служби  у  справах  дітей  Миколаївської  сільської  ради  Іванченко
Т.О.

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

Сільський голова                                                          Сергій САМОТОЙ



                                                                      Додаток 1 до рішення виконавчого
                 комітету № 02 від 31.01.2023

План роботи служби у справах дітей Миколаївської сільської ради на
2023 рік

І. Питання, які доцільно розглянути на засіданнях сесії сільської ради
Не планується 
ІІ. Перелік програм, над реалізацією яких працюватиме служба у справах
дітей

-  Програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2022-2024 роки
на території Миколаївської сільської ради. 
ІІІ.  Перелік  правових  актів  органів  законодавчої  і  виконавчої  влади,
розпоряджень  голови  облдержадміністрації,  за  виконанням  яких  буде
здійснюватись контроль 
                                                      Закони України
- Закон України  «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи
для дітей» № 609-16 від 07.02.2007.
- Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування» № 2342-ІV
від 13.01.2005 року.
- Закон  України «Про охорону дитинства» № 2402-III від 26.04. 2001 року. 
 -  Закон України  «Про запобігання та протидію домашньому насильству» №
2229-VIII від 07.12.2017 року.

Постанови Кабінету Міністрів України:
- Постанова   Кабінету  Міністрів  України  «Про  затвердження  Порядку
провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду  за дотриманням
прав усиновлених дітей»  № 905 від 08.10.2008 року.  
- Постанова  Кабінету Міністрів України Кабінету Міністрів України «Питан-
ня  діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»
№866  від 24.09.2008 року. 
-  Постанова  Кабінету  Міністрів  України «Про затвердження Положення про
дитячий будинок сімейного типу» № 564 від  26.04.2002 року.
-  Постанова  Кабінету  Міністрів  України «Про затвердження Положення про
прийомну сім'ю» № 565 від 26.04.2002 року.
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання
одноразової  допомоги  дітям-сиротам  та  дітям,  позбавлених  батьківського
піклування, після досягнення 18-річного віку» № 823 від 25.08.2005 року.
 -  Постанова  Кабінету  Міністрів  України  «Про  забезпечення  соціального
захисту дітей,  які  перебувають у складних життєвих обставинах» № 585 від
01.06.2020 року.

Накази Міністерств України
  - Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.09.2021 № 518 «Про
затвердження примірних положень про службу у справах дітей» 



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

1. Організація  та  участь  у  роботі  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини  при
виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради

Щомісячно та за потребою                                                                   Іванченко 
Т.О.

2. Організація  та  проведення  разом  з  іншими  структурними  підрозділами
виконавчого органу сільської ради, уповноваженими підрозділами Національної
поліції  заходів  щодо  соціального  захисту  дітей,  виявлення  причин,  що
зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність.
Щомісячно                                                                                                Іванченко
Т.О.
3. Організація та участь у семінарах, нарадах з питань соціального захисту дітей,
в  тому  числі  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,
запобігання дитячій бездоглядності та профілактики правопорушень серед них.
Протягом року                                                                                        Іванченко
Т.О.
4. Підготовка та подання статистичної звітності в установленому порядку.
Щоквартально                                                                                        Іванченко
Т.О. 
5. Проводити прийом відвідувачів,  забезпечити своєчасний та якісний розгляд
звернень громадян у відповідності з вимогами закону України «Про звернення
громадян» 
Протягом року                                                                               Іванченко Т.О.
6. Влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування.
За потребою                                                                                  Іванченко Т.О.      

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

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

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

Протягом року                                                                                      Іванченко
Т.О.
2. Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.
Протягом року                                                                             Іванченко Т.О.
3. Вжиття заходів щодо збереження закріпленого за дітьми житла, приватизації
житла на ім’я дітей та збереження за ними права користування житлом батьків,
постановки на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, які досягли 16-річного віку та не мають житла на праві власності, на
праві користування та тих, хто потребує поліпшення житлових умов.
Постійно                                   Іванченко Т.О.



4. Підготовка матеріалів до звіту про стан виховання, утримання і розвитку дітей
в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.
Грудень                                                                                              Іванченко Т.О.
5. Участь у судових засіданнях стосовно захисту прав дітей.
Протягом року                                                                             Іванченко Т.О.
6.  Перевірка  умов  проживання  та  виховання  дітей  у  сім’ях  опікунів,
піклувальників.
Протягом року                                                                             Іванченко Т.О.

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

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

1. роведення  профілактичної  роботи  із  сім'ями,  які  опинилися  в  складних
життєвих  обставинах,  забезпечення  систематичних  перевірок  умов
проживання  та  виховання  в  них дітей.  Вжиття  заходів  щодо виключення
несприятливого  побутового  оточення  в  таких сім`ях,  де  виховуються  діти,
ініціювати  притягнення  до  відповідальності  батьків,  які  не  виконують
належним чином обов`язки з виховання дітей.

 Щомісячно                                                                                            Іванченко Т.О.

2. Робота  з   сім’ями,  які  опинилися  у  складних  життєвих  обставинах,  щодо
недопущення дитячої  бездоглядності  та  безпритульності  та  вилучення дітей з
сімейного середовища.
Постійно                                              Іванченко Т.О.
3. Індивідуальна робота з підлітками, які  потребують підвищеної педагогічної
уваги,  надання їм консультативної та методичної допомоги, а також допомоги у
влаштуванні на навчання.
За потребою                         Іванченко Т.О.

                                                                                          
4. Участь  у  Всеукраїнському  рейді  «Урок»  з  метою  виявлення  учнів,  які  не
приступили до занять і повернення їх до навчання.
Вересень, Жовтень                                                              Іванченко Т.О.

5. Перевірка  чинного  законодавства  щодо  неповнолітніх,  які  працюють  на
підприємствах Миколаївської сільської ради.
 За потребою                                                                                             Іванченко
Т.О.   



 
6. Ведення  особових  справ  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування,  що  перебувають  під  опікою,  піклуванням,  у  дитячих  будинках
сімейного типу, прийомних сім'ях,  у закладах області та дітей, які опинилися в
складних життєвих обставинах. 
Постійно                                                                                                    Іванченко
Т.О.

 
VIII. Організація та проведення заходів

1. Заходи по відзначенню Дня захисту дітей
Червень                      Іванченко Т.О.
2. Заходи по відзначенню Дня усиновлення
Вересень                               Іванченко Т.О.
3. Організація  та  проведення  Новорічно-Різдвяних  свят  для  дітей-сиріт  та
дітей, позбавлених батьківського піклування
Грудень                          Іванченко Т.О.

Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету                                                   Світлана БІДНЕНКО



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

31 січня 2023                         с. Миколаївка                                    № 03

Про затвердження графіку перевірок прийомних
сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей
опікунів, піклувальників, усиновлених дітей, дітей,
які опинилися в складних життєвих обставинах

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті  34 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статтею 246 Сімейного кодексу України,
Постановою Кабінету  Міністрів  України від  24 вересня  2008 року № 866
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав
дитини»,  із  внесеними  до  неї  змінами,  розпорядженням  голови  Сумської
обласної державної адміністрації від 09.06.2021 № 392-ОД «Про забезпечен-
ня контролю за захистом прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсько-
го  піклування  в  громадах»,  розпорядженням  голови  Сумської  районної
державної адміністрації від 22.06.2021 № 130-ОД «Про забезпечення контро-
лю за захистом прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня,  дітей,  які  опинилися  у  складних  життєвих  обставинах  на  території
Сумського  району»,  з  метою  належного  контролю  за  дотриманням  прав,
свобод і законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, виконавчий комітет сільської ради 

вирішив:

1.Затвердити  графіки  перевірок  прийомних  сімей,  дитячих  будинків
сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, усиновлених дітей, дітей, які
опинилися  в  складних  життєвих  обставинах,  та  відповідно  до  них
здійснювати контроль за станом виховання та утримання дітей (додаток 1).

2.  Рішення  виконавчого  комітету  Миколаївської  сільської  ради  від
31.01.2022  № 05  «Про  затвердження  графіку  перевірок  прийомних  сімей,
дитячих  будинків  сімейного  типу,  сімей  опікунів,  піклувальників,



усиновлених дітей, дітей,  які опинилися в складних життєвих обставинах»
вважати таким, що втратило чинність.

3. Інформувати про результати перевірок щопівроку до 25 червня та 20
грудня службу у справах дітей Сумської районної державної адміністрації.

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника
Служби у справах дітей Миколаївської сільської ради Іванченко Т.О.
Сільський голова                                                                    Сергій
САМОТОЙ

Оприлюднено 06.02.2023



Додаток 1 до рішення виконавчого
                                     комітету № 03 від  31.01.2023 

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

№
п/п

Прізвище, ім’я, по
батькові

опікунів/піклувальника,
прийомних батьків,
батьків, діти яких

перебувають в СЖО

Прізвище, ім’я, по
батькові дітей

Форма
влаштування

Дата
перевірки

Відмітка про виконання

Число
перевірки

Підпис
відповідального

1. Опіка/піклування лютий, 
травень

3. Опіка/піклування червень, 
листопад

4. Опіка/піклування лютий, 
червень

5. Опіка/піклування березень, 
грудень

6. Опіка/піклування червень, 
листопад

7. Опіка/піклування лютий, 
червень

8. Опіка/піклування лютий, 
грудень

9. Опіка/піклування лютий, 
грудень

10. Опіка/піклування червень, 
листопад

11. Прийомна сім’я лютий, 
грудень

12. Діти 
перебувають на 
обліку у службі у
справах дітей 
Миколаївської 

лютий,
травень, 
серпень,
грудень



сільської ради
13. Діти 

перебувають на 
обліку у службі у
справах дітей 
Миколаївської 
сільської ради

лютий, 
травень, 
серпень, 
грудень

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету                                                                                                                               Світлана БІДНЕНКО



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

31 січня 2023                         с. Миколаївка                                    № 04

Про хід та результат виконання Програми
соціального захисту населення за  2022 рік

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті  27 Закону України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  звіт  начальника  відділу
соціального  захисту  населення  та  надання  муніципальних  послуг  про  хід  і
результати  виконання  заходів  Програми  соціального  захисту  населення
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  за  2022  рік,  виконавчий
комітет сільської ради, 

вирішив:

1.Звіт  про  хід  та  результат  виконання  заходів  Програми  соціального
захисту населення  Миколаївської сільської ради Сумського району за 2022 рік
прийняти до відома (додаток 1 додається). Стан виконання заходів Програми
за 2022 рік вважати задовільним. 

2.  Відділу  соціального  захисту  населення  та  надання  муніципальних
послуг  /Глиненко  Л.М./  у  2023  році  продовжувати  роботу  на  виконання
заходів Програми соціального захисту населення Миколаївської сільської ради
Сумського району на 2021-2025 роки.

3.  Начальнику  відділу  соціального  захисту  населення  та  надання
муніципальних  послуг  Глиненко  Л.М.  підготувати  на  чергове  засідання
сільської ради пропозиції, надані виконавчим комітетом, щодо внесення змін
до діючої  Програми соціального захисту населення Миколаївської сільської
ради  Сумського  району на  2021-2025  роки  в  частині  перегляду  (в  сторону
збільшення)  суми виплат деяким категоріям осіб по затверджених заходах.   

Сільський голова Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 06.02.2023



Додаток 1 до рішення виконавчого
                                                                комітету № 04 від  31.01.2023 

Інформація
про хід виконання Програми соціального захисту населення

Миколаївської сільської ради Сумського району
на 2022-2025 роки

        
     Рішенням  третьої сесії Миколаївської сільської ради  восьмого скликання 
від 23.12.2020 № 25 було затверджено  Програму  соціального захисту  
населення  Миколаївської сільської ради  на 2021 -2025 роки. 
     Для забезпечення належних умов соціальної підтримки  певних верств 
населення громади до Програми соціального захисту населення на території 
Миколаївської сільської ради  вносяться зміни та доповнення.

     На виконання  програми у 2022 році планувалося 7 637 500 грн. з бюджету 
громади.  
     Протягом 2022 року на виконання заходів Програми з бюджету 
Миколаївської сільської ради використано  7 464 557 грн.
 за зверненнями  громадян було здійснено наступні виплати:

-  одноразова грошова  допомога в зв’язку з тяжкою або тривалою чи 
раптовою тяжкою хворобою  сума виплати  130 000,00  ( 13 чоловік ) 
 
- надання одноразової грошової  допомоги населенню, яке постраждало  
внаслідок надзвичайної ситуації сума виплати    30 000,00  ( 3 чоловіки – 
пошкоджене житло)
 
 - надання одноразової матеріальної  допомоги почесним   донорам України 
на поліпшення матеріально- побутових умов проживання сума виплати     
5 000,00 ( 5 чоловік)

  - надання одноразової матеріальної допомоги учасникам  АТО у тому числі і
яким встановлено статус « Інвалід війни» на поліпшення житлово- побутових 
умов проживання сума виплати  108 000,00,  (72 чоловік) виплата по 1 500.00

- надання одноразової матеріальної допомоги матерям загиблих та померлих 
учасників АТО  на поліпшення житлово- побутових умов проживання сума 
виплати  4 500,00,   (3 чоловік)

- надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблого /померлого 
військовослужбовця сума виплати  75 00,00,   (3 чоловік)

 - надання одноразової матеріальної допомоги особам, постраждалим 
внаслідок Чорнобильської катастрофи І категорії та учасникам ліквідації 
наслідків аварії на ЧАЕС  з нагоди відзначення Дня вшанування учасників 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС сума виплати  2 000,00 
(2 чоловік)                    



 –  надання одноразової матеріальної допомоги учасникам  БД на території 
інших держав до відзначення Дня вшанування  сума виплати 11 000,00,       
 (11 чоловік)
 
-  виплата щомісячної стипендії інвалідам та учасникам БД Великої 
Вітчизняної війни яким виповнилося 100 і більше років  1 х 350 сума виплати 
становить  4 200,00,  (1 чоловік) 1 чол. х 350.00 х 12 міс)

- виплата щомісячної стипендії інвалідам та учасникам БД Великої 
Вітчизняної війни яким виповнилося 90 і більше років  сума виплати 
становить 2 400,00, (1 чоловік)  ( 1 чол. х 200.00 х 12 міс)

- виплата компенсації особам, які надають  соціальні послуги з догляду на 
непрофесійній основі Постанова КМУ №859 від 23.09.2020 року сума виплати 
56 601  на 31.12 2022 року 4 чоловіки. 
 
 - відшкодування витрат ТОВ « Сумигаззбут» по наданню пільг на житлово- 
комунальні  послуги почесним донорам України, інвалідам І групи по зору, 
інвалідам І групи з захворюванням хребта та спинного мозку  1 765  (2 
чоловік)   

- відшкодування витрат ПАТ « Укртелеком» по наданню  послуги зв’язку 
почесним донорам України, інвалідам І групи по зору, інвалідам І групи з 
захворюванням хребта та спинного мозку 1 128,00  (2 чоловік)

  - надання одноразової матеріальної допомоги для  поліпшення умов 
проживання сім’ї, яка виховує дитину з інвалідністю нездатну самостійно 
пересуватися( підгрупа А) до відзначення Дня захисту дітей сума виплати  
30 000,00,  (3 чоловік)
 
 Виплата  матеріальної допомоги  інвалідам І групи для проходження 

гемодіалізу  10 000.00  (1 чоловік)

-  допомога на поховання осіб, незареєстрованих в системі соціального  
страхування  сума виплати 1 500,00, ( 1 чоловік)

      Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом  
окремим категоріям громадян  на  суму  218 128

 Також згідно розпорядження голови надавалася щомісячна стипендія 
спортсменам вихідцям Миколаївської сільської ради за призові спортивні 
досягнення 72 000.00  ( 2 чоловік)
  
  -  надання щомісячної матеріальної допомоги членам добровольчих 
формувань Миколаївської сільської територіальної громади  військової 
частини Сил територіальної оборони ЗСУ, які проходять службу за 
контрактом сума виплати 1 100 000,00  ( 110 чоловік).
   



  - надання одноразової матеріальної допомоги членам добровольчих 
формувань Миколаївської сільської територіальної громади  військової 
частини Сил територіальної оборони ЗСУ, які проходять службу за 
контрактом сума виплати 4  948 903.  

   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2022 
року № 1139 « Деякі питання надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що 
зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України» 
з урахуванням потреби територіальної громади у забезпеченні деревиною 
паливною Миколаївській сільській територіальній громаді було надано 
873 300,00, з них витрачені кошти в сумі 867 960 грн( 5 340,00 повернуто)

-компенсація витрат по доставці паливної деревини населенню на територіях 
прилеглих до зон проведення бойових дій 278 160,00

- придбання деревини паливної для забезпечення населення на територіях 
прилеглих до зон проведення бойових дій 589 800,00
    З місцевого бюджету були направлені кошти на
-послуги з розпилювання деревини паливної для забезпечення населення на 
територіях прилеглих до зон проведення бойових дій 94 600,00

    По Миколаївській сільській територіальній громаді забезпечено деревиною 
паливною 107 домогосподарств:  
- Миколаївка  - 4 домогосподарства, ( 16 м.куб)
- Северинівський старостинський округ№ 1 -   19 домогосподарств, (76 м. куб.)
- Постольненський старостинський округ № 2- 18 домогосподарств,(72,38 м. 
куб)     
- Кекинський старостинський округ № 3-  20 домогосподарств,(80,03 м. куб.)   
- Кровненський старостинський округ № 4-  23 домогосподарства,( 92,3 м. 
куб.)  
- Яструбинський старостинський округ № 5- 23 домогосподарства,( 93,29 м. 
куб.)

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

                                                            

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ



Р І Ш Е Н Н Я

31 січня 2023                         с. Миколаївка                                    № 05

Про стан військово – облікової роботи
на території Миколаївської сільської ради
у 2022 році

Відповідно до підпункту 1 пункту «б» статті 36, підпункту 2 пункту 2
статті 52, пункту 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»,  на
виконання розпорядження голови Сумської ОДА від 11.01.2023 року № 12-
ОД «Про  стан  ведення  військового  обліку  громадян  на  території  Сумської
області у 2022 році та завдання на 2023 рік», заслухавши доповідь спеціаліста
І категорії відділу організаційно – кадрової роботи та документообігу, на яку
покладені обов’язки ведення військового обліку в сільській раді виконавчий
комітет сільської ради,

вирішив:
1. Прийняти до відома інформацію відповідальної за ведення   військового

обліку  про  виконання  плану  роботи  з  військового  обліку
військовозобов’язаних  і  призовників  за  2022  рік   без  зауважень  та
доповнень, як таку,  яка відображає реальний стан військово-облікової
роботи на території сільської ради у 2022 році. /додаток 1 додається/. 

2. Затвердити  перспективний  план  роботи  з  військового  обліку
військовозобов’язаних і призовників на 2023 рік. /додаток 2 додається/.

3. Затвердити графік звіряння з підприємствами, установами та організація-
ми,  погосподарськими  книгами  та  звіряння  шляхом  подвірного
обходу.  /додаток 3 додається/.

4.  Рішення виконавчого комітету сільської ради від 31.01.2022 року №  24
«Про стан військово – облікової роботи на території Миколаївської сі-
льської ради у 2021 році», вважати виконаним в повному обсязі та та-
ким, що втратило чинність.

Сільський голова Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 06.02.2023

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я



31 січня 2023                         с. Миколаївка                                    № 06
Про схвалення звіту про виконання 
бюджету  Миколаївської сільської  
територіальної громади за 2022 рік

Розглянувши звіт фінансового управління Миколаївської сільської ради
про  виконання  дохідної  та  видаткової  частин  бюджету  Миколаївської
сільської територіальної громади за 2022 рік відповідно до пункту 4 статті 80
Бюджетного кодексу України, керуючись  підпунктом 1 пункту «а» статті 28
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконавчий
комітет  сільської ради   

вирішив:

1. Схвалити  звіт фінансового управління Миколаївської сільської ради
про виконання бюджету Миколаївської  сільської  територіальної  громади за
2022 рік:

по доходах у сумі 187 459 562  гривні 67 коп.,  у т.  ч.  по загальному
фонду  бюджету  –   186  684  101  гривня  48  коп.,  по  спеціальному  фонду
бюджету – 775 461 гривня 19 коп. (додаток 1);

по видатках у сумі 105 114 008 гривень 43 коп., у т. ч. по загальному
фонду бюджету –  92 809 001 гривня 48 коп., по спеціальному фонду бюджету
– 12 305 006 гривень 95 коп. (додаток 2).

2.  Кредиторська  заборгованість  станом  на  01.01.2023  року  складає
5 524 024 гривень 31 коп., у тому числі по загальному фонду бюджету –          3
095  615  гривень  10  коп.,  по  спеціальному  фонду  бюджету  –
2 428 409 гривень 21 коп.

        Сільський голова   Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 06.02.2023

Звіт 
про виконання бюджету Миколаївської сільської 

територіальної громади за 2022 рік  
                               

Фактично за 2022 рік до бюджету Миколаївської сільської  територіальної
громади  надійшло  187 459,6  тис.грн,  у  тому  числі  до  загального  фонду
бюджету акумульовано 186 684,1  тис. грн; до спеціального фонду бюджету -
775,5 тис. грн.



Планові показники надходження доходів до загального фонду бюджету
загалом виконані на 161,0%, у тому числі по надходженням без врахування
трансфертів  -  на  170,5%  (понад  план  отримано  70 923,2  тис.грн).  Планові
показники  надходження  доходів  до  спеціального  фонду  бюджету  виконані
лише на 54,6% (недоотримано 644,0 тис.грн).

У порівнянні з відповідним  періодом минулого року доходи загального
фонду  бюджету   по  власним  надходженням  без  врахування  трансфертів
збільшилися на 176,1% (або на 109 381,4 тис.грн); доходи спеціального фонду
бюджету без врахування трансфертів зменшилися  на 67,2% (або на 1 585,7
тис.грн). 
         Бюджетоутворюючим джерелом дохідної частини загального фонду
бюджету є податок та збір на доходи фізичних осіб, який у звітному періоді
займає 91,1% у сумі надходжень загального фонду бюджету (без врахування
трансфертів).  За  звітний  період  надходження  цього  податку  до  бюджету
Миколаївської  сільської  територіальної  громади  склали  156 278,0  тис.грн.
Якщо  порівнювати  з  відповідним  періодом  2021  року,  то  надходження
збільшилися у  майже у 3,4 рази або на 110 803,2 тис. грн. 
        Приріст відбувся лише за рахунок   збільшення надходження  ПДФО з
грошового  забезпечення  військовослужбовців  у  зв'язку  з  виплатою  їм
додаткової винагороди та матеріальної допомоги у березні - грудні 2022 року.
Фактично отримано 129 064,3 тис.грн, що у 2,3 рази більше ніж планувалося
та у 7,3 разів більше ніж за минулий рік. 

Показник  планових  надходжень  ПДФО з  заробітної  плати виконаний
лише  на 92,9%, у звітному періоді фактично отримано 20 055,9 тис.грн.  У
порівнянні з попереднім роком надходження також зменшилися на 1,8% або
365,6 тис.грн.                   Це пояснюється скороченням чисельності працівників
сільгосппідприємств,  розташованих  на  території  громади.  Частина  із  них
мобілізована до лав ЗСУ, частина - проходить службу в рядах територіальної
оборони,  деякі  підприємства  скоротили чисельність  працівників  у  зв’язку  з
введенням  воєнного  стану  та  засміченням  частини  території  громади
вибухонебезпечними  предметами. У  2022  році   у  зв’язку  з  військовою
агресією  СФДП  «Центр  сертифікації  та  експертизи  насіння  та  садівного
матеріалу» припинив свою діяльність на території громади.

Плановий показник надходження ПДФО з доходів інших ніж заробітна
плата  у звітному періоді виконаний на 104,7%, або на 316,3 тис.грн більше
ніж заплановано.  Фактично до  бюджету  громади  надійшло 7 116,3  тис.грн.
Але у порівнянні з попереднім роком надходження податку зменшилося  на
2,6% або на 187,4 тис.грн , у зв’язку з тим, що деякі сільгосппідприємства у
попередньому році виплачували авансові платежі пайщикам за їх заявою, а у
поточному році такі виплати не здійснювали. 

 Планові  показники  надходження ПДФО  за  результатами  річного
декларування виконані лише на 29,6%, або 41,4 тис.грн. У порівнянні з 2021
роком  надходження  зменшилися  на  69,4%   або  94,1  тис.грн.  По-перше,  з
веденням  бойових  дій  на  території  України  призупинилися  операції  з
продажу-придбання  нерухомості.  По-друге,  у  зв’язку  з  внесенням
Миколаївської  сільської  ради до переліку громад,  які  розташовані  в  районі
проведення  воєнних  (бойових)  дій,  ГУ  ДПС  у  Сумській  області  прийняла



рішення щодо не здійснювати декларування  доходів одноосібників за 2021
рік, що зазвичай відбувається у І кварталі року, заступного за звітним.  
         Надходження  до  бюджету  громади  рентної  плати  та  плати  за
використання  інших  природних  ресурсів у  доходах  загального  фонду
бюджету (без  врахування  трансфертів)  у  звітному періоді  становить всього
0,01% або 18,9 тис.грн. Планові показники виконані на 90,6%. У порівнянні з
2021 роком обсяг доходів зменшився на 8,2% за рахунок зменшення вирубки
лісових ресурсів в порядку головного користування.

Акцизний  податок у  структурі  дохідної  частини  загального  фонду
бюджету  теж  незначний  і  складає  всього  0,1%.  За  2022  рік  до  бюджету
громади  надійшло  174,8  тис.грн  акцизного  податку (або  106,0%  від
запланованого). У порівнянні з попереднім роком надходження збільшилися
на 3,7%, що пов’язане зі зростанням ціни на підакцизні товари.
        Місцеві податки є другим значущим джерелом наповнення бюджету
громади. Питома вага їх у надходженнях загального фонду бюджету за звітний
період  склала  8,5%.  За  2022  рік до  загального  фонду  бюджету  надійшло
14 516,4 тис.грн місцевих податків. У порівнянні з 2021 роком надходження
зменшилися на 8,5% або на 1 353,6 тис.грн. 
          Планові показники надходження податку на майно за звітний період
виконані  на  101,9%.  До  бюджету  громади  надійшло  8 219,8  тис.грн.  У
порівнянні  з  2021  роком  надходження  даного  податку   зросли  несуттєво.
Приріст склав всього лише 1,1% або 89,0 тис.грн
         Планові показники надходження єдиного  податку виконані на 83,9%.
Загалом до бюджету отримано 6 296,5 тис.грн, що на 1 207,5 тис.грн менше
ніж  планувалося.  У  порівнянні  з  минулим  роком  надходження  єдиного
податку також  зменшилися  на  18,6% або  на  1 442,6  тис.грн.  Невиконання
планових  показників  пов'язане  зі  змінами  у  податковому  законодавстві
України. Так ЗУ № 2120-ІХ від 15.03.2022 дозволено тимчасово, з 1 квітня
2022 року до припинення або скасування воєнного стану на території України
ФОП-платникам  єдиного  податку  першої  та  другої  групи   не  сплачувати
єдиний податок. 

У  звітному  періоді  до  загального  фонду  бюджету  громади  фактично
отримано 377,5 тис.грн  неподаткових надходжень, що на 18,7% менше ніж
планувалося.  У порівнянні з 2021 роком надходження також зменшилися на
30,0% або 87,0 тис.грн. У зв’язку зі збройною агресією російської федерації у
звітному  періоді  більше  ніж  на  50%   зменшилися  надходження
адміністративних зборів та платежів, а надходження державного мита взагалі
склало лише 21,8% від показників попереднього року. 
         Проте,  суттєво  збільшились  надходження  від  орендної  плати  за
користування  цілісним  майновим  комплексом.  У  порівнянні  з  попереднім
роком  приріст  склав  69,2%.  Також у  звітному  періоді  отримані  кошти  від
операцій з  капіталом,  які  при плануванні  бюджету не були передбачені.  За
реалізацію  безхазяйного  майна  від  ТОВ  «ІНСАЙ  ТРЕЙДІНГ»  до  бюджету
громади надійшло 23,1 тис.грн, від ТОВ "АТЛАНТ СЕК'ЮРІТІ ГРУП"  - 114,7
тис.грн.



         Показники дохідної частини  спеціального фонду бюджету громади
виконані на 54,6% до запланованих.

Надходження  екологічного  податку  за  звітний  період  склали  88,5
тис.грн, що на 67,9% або 186,9 тис.грн менше ніж планувалося. У порівнянні з
2021  роком  надходження   екологічного  податку  до  бюджету  громади
зменшилися на 69,6% або 202,9 тис. грн. Це пов’язане зі значним скороченням
транспортування  російського  природного  газу  територією  Миколаївської
сільської ради.

Планові показники неподаткових надходжень виконані лише на 60% від
запланованих.

Плата  за  послуги закладів  культури у  звітному періоді  склала  всього
0,4 тис.грн проти 2,4 тис.грн, отриманих до бюджету громади за цей же період
минулого  року  (тобто  у  5,8  разів  менше).  У  зв’язку  з  воєнними  діями  на
території України заходи в закладах культури громади майже не проводилися. 

Надходження  бюджетних  установ  від  реалізації  майна склали  4,9
тис.грн, що на 19,9% менше у порівнянні з відповідним періодом минулого
року. Це кошти, що надійшли до бюджету від здачі макулатури шкільними
бібліотеками (0,7 тис.грн) та сільськими бібліотеками (4,2 тис.грн).
        До  бюджету  громади  у  звітному  періоді  надійшло  506,0  тис.грн
благодійних  внесків  та  дарунків,  що  становить  лише  40,7%  від  обсягу
надходження за цей же період минулого року.

Лише  на  15,1%  виконані  заплановані  показники  надходження
бюджетних установ від додаткової  господарської  діяльності.  Це батьківська
плата за харчування дітей в загальноосвітніх закладах Миколаївської громади.
 До цільових фондів Миколаївської сільської територіальної громади у
2022 році кошти не надходили. 
       За 2022 рік до бюджету Миколаївської сільської територіальної громади
загалом  надійшло   15 180,7  тис.грн  трансфертів із  державного  та  інших
місцевих бюджетів, а саме: 
     - освітня субвенція з державного бюджету - 14 158,4 тис.грн; 

   - субвенція з обласного бюджету на здійснення заходів щодо підтримки
територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на
сході України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 868,0
тис.грн; 

           - субвенція з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з
особливими  освітніми  потребами  за  рахунок  відповідної  субвенції  з
державного бюджету - 46,4 тис. грн; 
   - інші субвенції з місцевих бюджетів – 107,9 тис.грн, у тому числі:

    - з бюджету Степанівської селищної територіальної громади - 27,2 тис.
грн; 

    - з бюджету Бездрицької сільської територіальної громади - 80,7 тис.
грн.

  Треба зазначити, що у порівнянні з 2021 роком обсяг освітньої субвенції з
державного бюджету до бюджету Миколаївської громади зменшився на 11,2%
або на 1 783,8 тис.грн.

Міжбюджетні  трансферти  до  спеціального  фонду  бюджету
Миколаївської громади у 2022 році не надходили.



Залишок  коштів  по  загальному  фонду  бюджету  громади  станом  на
31.12.2022  в  управлінні  Державної  казначейської  служби  України  у
Сумському районі склав  87 148 431 грн 23 коп., по спеціальному фонду –  2
691 868 грн 24 коп.

Місцевих запозичень, боргу, гарантій та гарантованого боргу немає.

Фактично  видатки  бюджету  Миколаївської  сільської  територіальної
громади за  2022 рік  склали 105 114,0  тис.грн  (з  урахуванням видатків,  що
здійснюються за рахунок міжбюджетних трансфертів), що становить 84,2 % до
затверджених  бюджетних призначень,  та  на  20  959,4  тис.грн  більше проти
2021 року, з них:

– по загальному фонду фактичні видатки склали  92 809,0 тис.грн
(або 86,9% від  запланованого),  що більше на  18 784,5 тис.грн проти 2021
року;

– по спеціальному фонду фактичні видатки склали 12 305,0 тис.грн
(68,1 % від запланованого), що більше на 2 174,9 тис. грн проти 2021 року. 

Крім  того,  у  зв’язку  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)  станом  на  01.01.2023
кредиторська заборгованість головних розпорядників коштів становить 6 281,3
тис.грн, що склало 5,6% загального обсягу видатків.

За  економічною  класифікацією  видатків  структура  видатків  бюджету
Миколаївської сільської територіальної громади за 2022 рік характеризується
наступними показниками:

– оплата праці з нарахуваннями – 46,5 % (48 891,4 тис.грн);
– оплата  комунальних  послуг  та  енергоносіїв  –  4,9  %  (5  127,7

тис.грн);
– продукти харчування – 0,2 % (242,9 тис.грн);
– медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,8 % (795,7 тис.грн);
– соціальний  захист  та  соціальне  забезпечення  –  7,6  %  (8  010,2

тис.грн);
–      придбання предметів, обладнання – 7,1 % (7 502,9 тис.грн);
– оплата послуг (крім комунальних) – 10,6% (11 177,3 тис.грн);
– капітальне будівництво та капремонт – 1,8 % (1 884,2 тис.грн);
– придбання предметів, матеріалів та обладнання  довгострокового
          використання – 9,6 % (10 059,7 тис.грн);
– трансферти до бюджетів усіх рівнів – 10,8% (11 321,8 тис.грн) ;
– інші видатки – 0,1 % (100,1 тис. грн).

         Розподіл видатків за  функціональною ознакою видатків та кредитування
місцевих бюджетів у 2022 році склався наступний.

Видатки  на  галузь «Освіта»  за  звітний  період  склали 37,3%
загального річного обсягу видатків або  39 169,0 тис.грн, що становить 92,8 %
до затверджених бюджетних призначень. Із них - за рахунок коштів субвенцій
з  державного  бюджету  –  14  204,8  тис.грн,  за  рахунок  коштів  бюджету
Миколаївської  сільської  ТГ  –  24 964,2  тис.грн).  Станом  на  01.01.2023



кредиторська  заборгованість  по  галузі  «Освіта»  склала  1  805,7  тис.грн. У
порівнянні з попереднім роком видатки зросли на 5,2% або на 1 928,8 тис.грн. 

«Охорона здоров’я» -  за звітний період видатки склали 4,5 %  або
4 707,5 тис.грн, що становить 85,1 % до затверджених бюджетних призначень.
Станом  на  01.01.2023  кредиторська  заборгованість  склала  616,8  тис.грн. У
порівнянні з 2021 роком видатки зменшилися на 1,1% або на 50,7 тис.грн. 

«Соціальний захист та соціальне забезпечення» - за звітний період
видатки склали 7,4% загального річного обсягу видатків або 7 814,2 тис.грн,
що становить 96,8 % до затверджених бюджетних призначень. У порівнянні з
попереднім роком видатки зросли майже в 4 рази або на 5 825,9 тис.грн за
рахунок  виплати  матеріальної  допомоги  членам  добровольчих  формувань
місцевої територіальної допомоги.

«Культура і мистецтво» -  за звітний період видатки склали 6,7 %
або                 7 028,3 тис. гривень, що становить 70,6 % до затверджених
бюджетних  призначень.  Станом  на  01.01.2023  кредиторська  заборгованість
склала                                       2 200,0 тис.грн.  У порівнянні з 2021 роком
видатки збільшилися на 69,2% або на                             2 873,4 тис.грн. 

«Фізична  культура  і  спорт»  -  за  звітний  період  видатки  склали
0,4%  або 385,5  тис.грн, що  становить  81,7% до  затверджених  бюджетних
призначень.  Станом  на  01.01.2023  кредиторська  заборгованість  склала  59,8
тис.грн. За рік видатки зменшилися майже у двічі або на 235,8 тис.грн. 

«Житлово-комунальне господарство» -  за звітний період видатки
склали 6,9%  або 7  257,4  тис.грн,  що  становить  86,0  %  до  затверджених
бюджетних  призначень.  Станом  на  01.01.2023  кредиторська  заборгованість
склала                              160,5 тис.грн. У порівнянні з попереднім роком
видатки зросли на 43,9% або на                       2 213,2 тис.грн. 

«Будівництво  та  регіональний  розвиток»  -  за  звітний  період
видатки  склали 1,6%  або 1  713,4  тис.грн,  що  становить  67,8  %  до
затверджених  бюджетних  призначень.  Станом  на  01.01.2023  кредиторська
заборгованість склала                             708,7 тис.грн.  У порівнянні з 2021
роком  видатки  на  будівництво  та  регіональний  розвиток  зменшилися  на  2
016,4 тис.грн. 

«Транспорт  та  транспортна  інфраструктура,  дорожнє
господарство» -  за звітний період видатки склали 2,7% або 2 847,9 тис.грн,
що становить 100,0 % до затверджених бюджетних призначень. У порівнянні з
попереднім роком фактичні видатки на ремонт комунальних доріг зменшилися
на 780,6 тис.грн.

«Захист  населення  і  територій  від  надзвичайних  ситуацій
техногенного та природного характеру» - за звітний період видатки склали
0,5%  або 577,0 тис.грн, що становить 97,5 % до затверджених бюджетних
призначень. У порівнянні з попереднім роком фактичні видатки зросли на 15%
або 75,3 тис.грн.

«Громадський  порядок  та  безпека»  -  за  звітний  період  видатки
склали 7,9%  або 8  301,0  тис.грн, що  становить  96,3  %  до  затверджених
бюджетних призначень. У порівнянні з попереднім роком фактичні видатки
зросли у 31 раз. 



За рахунок Резервного фонду у 2022 році профінансовані видатки в
обсязі  237,0  тис.грн,  з  яких  20,0  тис.грн  –  це  допомога  населенню,  що
постраждало  внаслідок  обстрілу  с.Яструбене  та  220,0  тис.  –  на  створення
матеріального резерву громади.

На  інші  галузі  на  напрямки  у  2022  році  спрямовано  13 754,0
тис.грн коштів бюджету громади. У тому числі, видатки на галузь «Державне
управління» склали  12,9% або  13 570,3  тис.грн,  що  становить  89,8%  до
затверджених  бюджетних  призначень.  Станом  на  01.01.2023  кредиторська
заборгованість склала 494,0 тис.грн. У порівнянні з попереднім роком видатки
зросли на 9,5% або на 1 178,4 тис.грн. 

Загальний  обсяг  трансфертів,  переданих  до  бюджетів  усіх  рівнів,  у
2022 році склав 10,8 % загального обсягу видатків бюджету громади або  11
321,8 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  звітним  періодом  2021  року  обсяг  реверсної  дотації
зменшився на 76,6%. Загалом, у порівнянні з 2021 роком обсяг трансфертів з
бюджету громади до бюджетів усіх рівнів зріс на                                              2
047,8 тис.грн. Це, по-перше, пов’язане з чисельними зверненнями до сільської
ради  військових  частин  та  служб  з  підтримання  правопорядку  Сумського
району та області щодо надання коштів на проведення необхідних заходів в
умовах  військової  агресії.  По-друге,  збільшилася  кількість  комунальних
установ інших територіальних громад, які у 2022 році надавали свої послуги
мешканцям  Миколаївської  сільської  ради.  Мова  насамперед  йде  про
комунальну  установу  Степанівської  селищної  ради  «Центр  надання
соціальних послуг».

 

 
Начальник фінансового
управління                                                                    Вікторина

ПАШКУРОВА

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

31 січня 2023                         с. Миколаївка                                    № 07
Про хід та результат виконання програми профілактики злочинності 
на території Миколаївської сільської ради Сумського району 
Сумської області «Правопорядок» за 2022 рік та схвалення
проекту Програми забезпечення правопорядку та протидії злочинності 
на території Миколаївської сільської ради Сумського району 
на 2023 - 2025 роки

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27, статті 36, підпункту 1
пункту «а» статті 38, підпункту 1 пункту 2 статті 52, пункту 6 статті 59  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  інформацію
доповідача  про  хід  та  результат  виконання  Програми  профілактики
злочинності  на  території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської  області  «Правопорядок»  (далі  –  Програма)  за  2022  рік  та
розглянувши  проєкт  Програми  забезпечення  правопорядку  та  протидії
злочинності на території Миколаївської сільської ради Сумського району на
2023  -  2025  роки,  з  метою  забезпечення  ефективної  реалізації  державної
політики  у  сфері  профілактики  та  протидії  злочинності,  підтримання
публічного  порядку  та  громадської  безпеки,  збереження  територіальної
цілісності країни та протидії збройній агресії російської федерації, підвищення
рівня  правової  культури  та  розвитку  правосвідомості  населення,  сприяння
участі громадян у боротьбі зі злочинністю,  виконавчий комітет сільської
ради, 

вирішив:
1. Звіт начальника фінансового управління Пашкурової В.В. про хід та ре-

зультат виконання заходів Програми протягом 2022 року прийняти до
відома  (додаток  1  додається).  Стан  виконання  заходів  Програми  за
2022 рік вважати задовільним. 

2. Схвалити  проект  Програми  забезпечення  правопорядку  та  протидії
злочинності  на  території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського
району на 2023 - 2025 роки. 

3. Начальнику  фінансового  управління  Пашкуровій  В.В.  подати  на
розгляд  чергового  засідання  Миколаївської  сільської  ради  схвалений
проект Програми забезпечення правопорядку та протидії злочинності на
території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  на  2023  -
2025 роки.

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника  сі-
льського голови з питань діяльності виконавчих органів ради             Ру-
день А.М.

Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ
Додаток 1 до рішення виконавчого

                                                               комітету № 07 від  31.01.2023 

Звіт про виконання 



Програми профілактики злочинності на території Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області «ПРАВОПОРЯДОК»

на 2020-2022 роки
У 2022 році

      Програма  профілактики  злочинності  на  території  Миколаївської
сільської  ради  Сумського  району Сумської  області  «ПРАВОПОРЯДОК» на
2020-2022  роки (далі  -  Програма)  розроблена  з  метою  реалізації  законів
України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного
кордону», «Про запобігання корупції», «Про боротьбу з тероризмом».

Відповідно  до  заходів  Програми,  у  2022  році  планувалося  виділення
субвенцій  з  бюджету  Миколаївської  сільської  територіальної  громади
Державному  бюджету  на  виконання  програм  соціально–економічного  та
культурного  розвитку  регіонів  для  правоохоронних  органів  та  частин
Збройних сил України на загальну суму 13 888 тис.грн. 

Фактично,  відповідно  до  листів,  що  надійшли  на  адресу  Миколаївської
сільської  ради  впродовж   2022  року,  з  бюджету  громади  було  виділено
субвенції на загальну суму 7 535 тис.грн, а саме:

- 5 прикордонному загону – 5 500 тис.грн на  закупівлю будівельних ма-
теріалів для облаштування бойових позицій та підрозділів прикордонно-
го загону та інші поточні потреби;

- військовій  частині  А  7045  -  1  800  тис.грн  для  придбання  оборонних
споруд та будівельних матеріалів для облаштування контейнерів;

- Головному  управлінню  Національної  поліції  у  Сумській  області
- 215 тис. грн на придбання паливно – мастильних матеріалів та техні-
чного обслуговування службового автотранспорту відділення поліції №
4 (м.  Суми)   та  Сумського  районного  управління  поліції  ГУ НПУ у
Сумській області;

- Сумському  обласному  територіальному  центру  комплектування  та
соціальної підтримки - 20 000 грн на закупівлю паливо-мастильних ма-
теріалів для Сумського районного територіального центру комплекту-
вання та соціальної підтримки.

Управління  Служби  безпеки  України  в  Сумській  області  та  Державна
установа «Центр пробації» в Сумській області до Миколаївської сільської ради
з проханнями щодо виділення субвенцій  у 2022 році не зверталися.

Начальник фінансового
управління                                                                    Вікторина

ПАШКУРОВА                                    



Проект

ПРОГРАМА
забезпечення правопорядку та протидії зло-

чинності на території Миколаївської сільської
ради Сумського району 

на 2023-2025 роки

2022 рік



1.
Ініціатор розроблення 
Програми

   Миколаївська сільська рада Сумського району 
Сумської області

2.
Розробник Програми

 Виконавчий комітет Миколаївської сільської ради
3. Учасники Програми Виконавчий комітет, структурні підрозділи сільської 

ради, 5 прикордонний загін Державної прикордонної 
служби України, Головне управління Національної 
поліції у Сумській області, Управління Служби 
безпеки  в Сумській області, Сумський обласний  
територіальний центр комплектування та соціальної 
підтримки, Центр пробації

4.
Розпорядник коштів

Миколаївська сільська рада Сумського району 
Сумської області

5. Термін реалізації Програми 2023 - 2025 роки

6. Перелік місцевих бюджетів, 
які беруть участь у виконанні
Програми

Бюджет Миколаївської сільської територіальної 
громади

7. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми

17 549,00 тис. грн.(межах фінансових можливостей), в
тому числі:
2023 рік – 6 233,00 
2024 рік – 5 683,00
2025 рік - 5 633,00

8. Основні джерела 
фінансування Програми

Кошти бюджету Миколаївської сільської 
територіальної громади
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Програму забезпечення правопорядку та протидії злочинності на території Микола-
ївської сільської ради Сумського району на 2023-2025 роки (далі - Програма) розробле-
но відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про участь
громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", "Про запобігання ко-
рупції", "Про боротьбу з тероризмом", “Про національну поліцію» від 02.07.2015 №
580-VIIІ (зі змінами), «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 № 2229-ХІІ
(зі змінами),   «Про нацональну безпеку України» від 21.06.2018 № 2469-VIIІ (зі
змінами), Указів Президента України від 06.02.03 № 84/2003 "Про невідкладні додат-
кові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією", від
19.07.05 № 1119/2005 "Про заходи щодо забезпечення особистої безпеки громадян та
протидії злочинності", від 27.10.09 № 870/2009 "Про рішення Ради національної безпеки
і оборони України від 11.09.09 "Про стан злочинності у державі та координацію діяль-
ності органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції", від 12.01.04
№ 27/2004 "Про заходи щодо подальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і сво-
бод громадян", розпоряджень Кабінету Міністрів України від 21.07.10 № 1478 "Про за-
твердження плану заходів щодо активізації  участі громадських формувань з охорони
громадського порядку і  державного кордону,  громадських помічників  дільничних ін-
спекторів поліції в сільській місцевості в забезпеченні правопорядку".
1.2. Україна прямує шляхом демократизації та зміцнення конституційних засад, органи
внутрішніх справ та оборони країни  повинні виступати гарантом соціального комфорту
громадян через забезпечення їхньої безпеки - як власної, так і безпеки законної ділової
активності. Стан правопорядку та захисту в Україні впливає на її соціально-економічний
розвиток.

РОЗДІЛ 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

2.1. Метою даної Програми є:
- забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері профілактики
правопорушень та злочинності шляхом вжиття комплексу заходів, спрямованих
на усунення причин та умов вчинення протиправних діянь на території громади;
- налагодження  і  підтримання  дієвої  співпраці  правоохоронних  органів,
підрозділів внутрішніх військ, прикордоників, виконавчих органів Миколаївської
сільської  ради  та  добровольчих  та  громадських  формувань  з  охорони
громадського  порядку,  поєднання  їх  сил  і  можливостей  для  забезпечення
надійного  контролю за  станом законності  і  правопорядку  в  селах,  запобігання
скоєнню  злочинів  та  забезпечення  високого  рівня  їх  розкриття,  вжиття  інших
спільних  заходів  профілактичного  впливу  на  криміногенну  ситуацію.
- надання зазначеним у Програмі    органам    всебічної   допомоги   в матеріально-
технічному  та  фінансовому  забезпеченні  заходів   з профілактики і боротьби зі
злочинністю;
- надання Збройним силам України всебічної   допомоги   в матеріально-технічно-
му  та  фінансовому  забезпеченні їх життєдіяльності, 
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функціонування   та  розвитку  в  межах  виконання  основних  завдань  державної
політики у сфері оборони держави, виконання  політичних та стратегічних цілей
у сфері оборони України.

2.2. Шляхи і способи розв'язання проблем.

Програма є складовою частиною комплексного вирішення проблем, що ви-
никають  у  правоохоронній  сфері,  у  сфері  захисту  територіальної  цілісності
держави та державного кордону, і передбачає впровадження наступних дій і за-
ходів:
- координацію зусиль виконавчих органів місцевого самоврядування, правоохо-
ронних, контролюючих та інших установ з профілактики правопорушень, забезпе-
чення активної наступальної протидії злочинності та проявам корупції;
- комплексне вивчення і розв’язання проблем, пов’язаних з протидією злочинним
проявам проти особи, у першу чергу насильницького характеру, забезпечення на-
лежного стану правового та соціального захисту громадян;
- запровадження сучасних форм і методів профілактики правопорушень з метою усу-
нення причин та запобігання виникненню умов, що сприяють їх вчиненню, підвищення
рівня правової освіти населення та правового виховання молоді;
- обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, проявів пияцтва, алкоголіз-
му та дії інших суспільно небезпечних факторів, зокрема у молодіжному середовищі,
вжиття профілактичних заходів щодо зниження рівня рецидивної злочинності;
- організаційне і матеріальне забезпечення громадських пунктів охорони право-
порядку,  здійснення  контролю та  визначення  ефективності  роботи начальників
пунктів з населенням;
- забезпечення своєчасного, чіткого реагування на повідомлення про злочини та події,
надання реальної правової допомоги населенню;
- робота щодо розвитку та утримання єдиної системи відеоспостереження за ситуацією
у найбільш багатолюдних місцях та на вулицях населених пунктів громади;
- удосконалення роботи із  соціальної  адаптації  осіб,  звільнених з  місць позбавлення
волі;
- сприяння  правоохоронним органам,  військовим частинам Збройних сил Украї-
ни,  Державної  прикордонної служби України та  іншим відповідним органам  у
вирішенні проблем матеріально-технічного забезпечення їх діяльності;
- виявлення та усунення причин і  умов,  які  породжують тероризм,  визначення
правових та організаційних основ боротьби із цим небезпечним явищем.
- забезпечення захисту законних інтересів неповнолітніх осіб сільської громади, зокре-
ма захисту від жорстокого поводження, втягнення в злочинну діяльність;
- проведення  інформаційно-пропагандистських  та  культурно-виховних  заходів
профілактики правопорушень;

- профілактика правопорушень з боку днеповнолітніх, значне зменшення кількості 
злочинів, вчинених дітьми.

Розділ 3. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

3.1. Фінансування  заходів  Програми  передбачається  здійснювати  за  рахунок
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коштів бюджету Миколаївської сільської територіальної громади в межах можли-
востей його дохідної частини, виходячи з конкретних завдань, а також за рахунок
інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

3.2. Обсяги фінансування можуть бути змінені в установленому чинним законо-
давством порядку. 

3.3. Виконавчі органи місцевого самоврядування у межах чинного законодавства
України сприяють органам внутрішніх справ, прикордонному загону,  обласному
територіальному центру комплектування та соціальної підтримки, інших відповід-
них органів у вирішенні поточних проблем забезпечення службової діяльності.

Розділ 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ

4.1. Виконання Програми дасть змогу:

-  активізувати  діяльність  виконавчих  органів  місцевого  самоврядування,  пра-
воохоронних, контролюючих та інших установ, пов’язану з профілактикою право-
порушень;
- підвищити координацію спільних зусиль з профілактики правопорушень, забез-
печити активну наступальну протидію злочинності та проявам корупції із залу-
ченням до цього процесу широкого кола громадськості;
- підвищити оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх виявлен-
ня шляхом удосконалення технічних засобів контролю за ситуацією у громадсь-
ких місцях;
- підвищити рівень  правової  освяти  населення  та  правового  виховання  молоді
шляхом  запровадження  сучасних  форм  і  методів  профілактики,  розроблення
інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних заходів;
- створити систему профілактики правопорушень, спрямовану на соціальну адап-
тацію осіб, звільнених з місць позбавлення волі;
- удосконалити роботу з виявлення порушень, пов’язаних з розкраданням кому-
нального майна, розкраданням або нецільовим використанням коштів місцевого
бюджету, корупцією серед посадових осіб місцевого самоврядування;
- посилити захист життя і прав осіб, які наражаються на небезпеку внаслідок те-
рористичної діяльності та збройної агресії російської федерації;
- забезпечити захист населення громади від домашнього насильства;
- забезпечити  захист  законних  інтересів  неповнолітніх,  зокрема  захист  від
жорсткого поводження, втягнення в злочинну діяльність;
- забезпечення  виконання  інформаційної,  роз’яснювальної  та  виховної  роботи
щодо профілактики правопорушень;
- удосконалення та оновлення інформаційно-аналітичного та матеріально-техні-
чного забезпечення  діяльності  відповідних органів  щодо профілактики злочин-
ності;

Розділ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ
ПРОГРАМИ
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5.1. Координація заходів, передбачених Програмою, здійснюється Миколаївською
сільською територіальною громадою. 

5.2. Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює сільський
голова Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

5.3. Виконавчі органи, інші виконавці забезпечують виконання заходів Програми
та щороку до 31 січня інформують сільського голову про їх виконання.
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Додаток до Програми

Заходи до програми

№
з\п

Надання субвенції з 
місцевого бюджету 
державному бюджету 
для забезпечення 
діяльності:

Прогнози обсягів фінансування з місцевого
бюджету, тис. грн, та термін виконання по 
роках
2023 2024 2025

1 5 прикордонний загін 5 500 5 500 5 500
2 Головне управління 

Національної поліції у 
Сумській області

200 100 50

3 Управління Служби 
безпеки  в Сумській 
області

500 50 50

4 Сумський обласний  
територіальний центр 
комплектування та 
соціальної підтримки

30 30 30

5 Державна установа 
«Центр пробації» в 
Сумській області 

3 3 3

ВСЬОГО 6 233 5 683 5 633
РАЗОМ  по Програмі 17 549
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

31 січня 2023                         с. Миколаївка                                    № 08

Про слухання звіту директора КНП
«АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці»
 про роботу підприємства за 2022 рік

Керуючись підпунктом 3 пункту «а» статті 29 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  звіт  директора  КНП  «АЗПСМ  Різдва
Пресвятої Богородиці» Миколаївської сільської ради Кіхтенко Н.А. про роботу
підприємства  за  2022  рік,  з  метою  виконання  повноважень  щодо  управління
комунальною  власністю  Миколаївської  сільської  територіальної  громади,
виконавчий комітет  сільської ради   

вирішив:
1. Схвалити  звіт  директора КНП «АЗПСМ Різдва Пресвятої  Богородиці»

Миколаївської сільської ради Кіхтенко Н.А. про роботу підприємства за
2022 рік.(додаток 1 додається).

2.  Роботу  директора  КНП  «АЗПСМ  Різдва  Пресвятої  Богородиці»
Миколаївської сільської ради Кіхтенко Н.А. протягом 2022 року вважати
задовільною. 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 06.02.2023
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Додаток 1 до рішення виконавчого
                                                               комітету № 08 від  31.01.2023 

Звіт директора
Комунального некомерційного підприємства Миколаївської сільської ради

«Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини Різдва Пресвятої
Богородиці» 

                                                      за 2022 рік
        2022 рік для комунального некомерційного підприємства (далі- КНП), як і
для усієї країни був роком випробування на людяність, згуртованість, міцність,
роком розвитку та праці.
        Комунальне  некомерційне  підприємство  Миколаївської  сільської  ради
«Амбулаторія  загальної  практики-сімейної  медицини  Різдва  Пресвятої
Богородиці» є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в
органах  Державного  казначейства  України,  банках,  печатку  із  своїм
найменуванням,  а  також  штампи  та  печатки.  Підприємство  надає  первинну
медичну допомогу всім категоріям населення.
Основні напрямки КНП:
       Місце надавача надання медичних послуг відповідає державним санітарним
нормам і правилам, ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з
медичної  практики,  галузевим  стандартам  у  сфері  охорони  здоров’я,  вимогам
примірних табелів матеріально-технічного оснащення.
        Робота первинної ланки спрямована на своєчасне виявлення та лікування
хвороб серцево-судинної системи, онкологічних захворювань, цукрового діабету,
туберкульозу та інших формувань груп ризику. ПМД проводиться згідно наказу
МОЗ від 19.03.2018 року №504 «Про затвердження Порядку надання первинної
медичної  допомоги».  На  виконання  Закону  України  «Про  державні  фінансові
гарантії  медичного  обслуговування  населення»,  наказів  МОЗ  України  від
19.03.18р. №503 «Про затвердження порядку вибору лікаря, який надає первинну
медичну допомогу».
Структура КНП:
        До  складу  комунального  некомерційного  підприємства  Миколаївської
сільської  ради  «Амбулаторія  загальної  практики-сімейної  медицини  Різдва
Пресвятої Богородиці» входять три нерегулярних місць надання медичних послуг,
а саме: 

- рішенням  виконавчого  комітету  Миколаївської  сільської  ради  ОТГ
Сумського району від 30.08.2018 року № 111 « Про затвердження Плану
спроможних мереж надання первинної  медичної  допомоги Миколаївської
сільської  ради  ОТГ  Сумського  району»  було  створено  мережу  пунктів
здоров’я  (далі - ПЗ) Миколаївської територіальної громади, до якої і уві-
йшов ПЗ села Кровне, вул. Центральна, 87;

- рішенням  двадцять  сьомої  сесії  восьмого  скликання  Миколаївської  сі-
льської  ради  «Про  створення  медичних  пунктів  тимчасового  базування
комунального некомерційного підприємства Миколаївської сільської ради
«Амбулаторія  загальної  практики-сімейної  медицини  Різдва  Пресвятої
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Богородиці» від 24.11.2022 року з 01 грудня 2022 року створено два медичні
пункти тимчасового базування (далі – МПТБ) села Кекине, вул. Садова, 18
та села Яструбине, вул. Кооперативна, 2.

Заклади МПТБ відповідають санітарно-гігієнічним нормам, створені належні
виробничі умови, здійснювалося їх оснащення,  забезпечувалися лікарськими
засобами та виробами медичного призначення за кошти місцевого бюджету та
наданням гуманітарної допомоги від різних фондів.
Кадрове забезпечення КНП на 31.12.2022 року

        Роботу КНП забезпечують: 
Кількість штатних одиниць – 15
Кількість фізичних осіб - 16
Лікарі:

- лікар загальної практики-сімейний лікар загальної практики-сімейної меди-
цини І категорії;

- лікар-спеціаліст  за  спеціальністю  загальна  практики-сімейна  медицина
(атестація у 2025 році);

Середній медичний персонал:
- сестра медична ЗПСМ «Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини

Різдва Пресвятої Богородиці» ІІ категорії;
- сестра медична ЗПСМ «Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини

Різдва Пресвятої Богородиці» без категорії;
- фельдшер-лаборант «Амбулаторії загальної практики-сімейної медицини Рі-

здва Пресвятої Богородиці» І категорії; 
- сестра  медична  ЗПСМ  КНП  МСР  «Амбулаторія  загальної  практики-

сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці» ПЗ с. Кровне І категорії;
- сестра  медична  ЗПСМ  КНП  МСР  «Амбулаторія  загальної  практики-

сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці» МПТБ с. Яструбине вищої
категорії;

- сестра  медична  ЗПСМ  КНП  МСР  «Амбулаторія  загальної  практики-
сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці» МПТБ с. Кекине без кате-
горії.

Інший персонал:
- директор КНП 1 шт. од.
- головний бухгалтер 1 шт. од.
-  водій автотранспортних засобів 2 шт. од
- діловод 0,5 шт. од.
- молодша медична сестра 1 шт. од.
- робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків 1,5 шт. од.

На території обслуговування на кінець звітного року зареєстровано 3 269 осіб
та заключено декларацій  з пацієнтами – 2 558, що складає 78,0 %.
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Уклавши декларацію з лікарями КНП пацієнти мають можливість отримати
консультацію  лікарів  загальної  практики-сімейного  лікаря  з  будь-яких  питань,
оформити пільгові електронні рецепти за програмою «Доступні ліки» та листки
непрацездатності,  електронні  направлення  за  показаннями  до  лікарів
спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги, безкоштовно пройти
наступні дослідження: загальний аналіз крові та  сечі,  глюкоза крові,  загальний
холестерин, АЛТ, АСТ, креатинін, загальний білок, білірубін, лужна фосфотаза,
сечовина, вимірювання артеріального та очного тиску, зняття електрокардіограми
та  передавання  за  потреби  до  КНП  Сумської  обласної  ради  «Обласний  центр
екстренної медичної  допомоги та медицини катастроф», обстеження швидкими
тестами  на  вагітність,  ВІЛ-інфекцію,  коронавірус,  вірусні  гепатити  В  та  С,
тропоніновий (інфаркт), простат-специфічний антиген, безкоштовна вакцинація –
рутинна,  проти грипу та  від  COVID-19,  яка  надається  за  кошти держави крім
туберкуліну, ПЛР-тестування.
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По

віковим категоріях:

      В 2022 році
фінансування

КНП МСР «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини Різдва Пресвятої
Богородиці»  здійснювалося  за  рахунок  коштів  НСЗУ,  у  відповідності  до

Населені
пункти

Декларації  з
лікарями

Зареєстровано
по
Миколаївській
сільській  раді
на кінець 

Фактично  проживало
на кінець 

2021
рік

2022
рік

2021
року

2022
року

2021 року 2022 року 

Миколаївка 728 803 788 849 670 680

Кровне 645 635 858 846 656 659

Спаське 144 141 181 179 149 146

Руднівка 174 174 288 282 234 232

Кекине 130 129 206 203 150 147

Капітанівка 106 104 167 162 118 116

Над’ярне 6 6 15 14 7 7

Софіївка 35 32 0 0 0 0
Склярівка 15 15 0 0 0 0
Суми 50 53 0 0 0 0
Вербове 27 26 0 0 0 0
Яструбине 344 394 695 680 495 483
Гриценкове 1 1 0 0 0 0
Бондарівщина 8 10 22 20 13 12
Діброва 0 5 25 23 10 8
Графське 1 6 12 12 12 11
Северинівка 6 6 0 0 0 0
Рогізне 6 6 0 0 0 0
Васюківщина 1 1 0 0 0 0

Писарівка 10 10 0 0 0 0

Білопілля 0 1 0 0 0 0
Разом 2 437 2 558 3 257 3 269 2 522 2 501

Вікові категорії 2021 рік 2022 рік
Від 0 до 5 років 90 осіб 85 осіб
Від 6 до 17 років 266 осіб 412 осіб
Від 18 до 39 років 533осіб 856 осіб
Від 40 до 64 років 955 осіб 1 394 осіб
Більше 65 років 593 осіб 522 осіб
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укладених декларацій, ДОГОВІР №0000-5A26-M000/07.12.2022 про внесення змін
до  договору  № 0000-5A26-M000 про  медичне  обслуговування  населення  за
програмою  медичних  гарантій  –  1  945  493,04  грн  та  укладення  договору  за
пакетом  «ВАКЦИНАЦІЯ  ВІД  ГОСТРОЇ  РЕСПІРАТОРНОЇ  ХВОРОБИ   COVID-19,
СПРИЧИНЕНОЇ КОРОНАВІРУСОМ SARS-COV 2»  (діяв до 17.05.2022 року) - 48 115,00 грн
та коштів місцевого бюджету Миколаївської сільської ради- 3 153 271,62  грн.

Залишок коштів від НСЗУ на рахунку АТ КБ «ПриватБанк» на  01.01.2022 р.
– 106 996,21 грн. 

                                                   Оплата праці
Заборгованості по заробітній платі за 2022 рік не було, виплачувалася вчасно.

Оплата  медичного  персоналу виплачувалася  згідно  ПОСТАНОВИ КМУ від  12
січня 2022 р. № 2 "Деякі питання оплати праці медичних працівників закладів
охорони здоров’я";
    Додатоку 3 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за
програмою медичних гарантій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 25 квітня 2018 р. № 410 “Про договори про медичне обслуговування населення за
програмою медичних гарантій”

Не менше ніж 20 000 гривень для лікарів (крім лікарів-інтернів), професіоналів з
вищою  немедичною  освітою,  які  допущені  до  медичної  діяльності  в  закладах
охорони здоров’я;

Не  менше  ніж  13  500  гривень  для  посад  молодших  спеціалістів  з  медичною
освітою (фахових молодших бакалаврів), фахівців з початковим рівнем (короткий
цикл)  вищої  освіти,  першим  (бакалаврський)  рівнем  вищої  медичної  освіти  і
магістрів з медсестринства.

Оплата праці кошти МБ-1 019 275,00 грн, НСЗУ – 1 565 746,65 грн.

Нарахування на заробітну плату МБ-207 643,00 грн, НСЗУ- 341 320,20 грн.

                                                           Придбання

      Господарські товари є предметами першої необхідності.   Під час щоденного
прибирання  не  можливо  обійтися  без  допоміжних  інструментів. Згідно  вимог
наказу  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від  02.04.2013  року  №259
ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ І ПРАВИЛА «Санітарно-протиепідемічні вимоги до
закладів  охорони  здоров'я,  що  надають  первинну  медичну  (медико-санітарну)
допомогу», VIII Санітарно-протиепідемічні заходи- 14 271,56 грн.

      Автотранспортні засоби були повністю забезпечені всім необхідним, а саме :
гума та диски для автомобіля  Renault DUSTER, паливно-мастильні  матеріали ,
запчастини для автомобілів – 212 461,50 грн.
      Насос циркуляційний – 1 732,25 грн.
      Придбання протипожежного обладнання – 12 674,00 грн.
      Канцелярські товари та таблички – 22 059,00 грн.
кошти МБ 2022 року кошти МБ 2021 року економія
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263 171,31 грн 305 774,80 грн 42 603,49 грн

Кошти НСЗУ- 4 053,16 грн.
                         Медикаменти і товари медичного призначення: 
     Згідно постанови КМУ від 03 грудня 2009 року №1301 «Про затвердження
Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами».
Підгузки для дітей з інвалідністю (3 дитини), осіб з інвалідністю І групи (3 особи)
та осіб з інвалідністю ІІ групи (1 особа) – 125 277,94 грн.
Калоприймачі – 22 531,54 грн.
Медикаменти та перев’язувальні матеріали– 118 619,22 грн.
Туберкулін – 26 486,19 грн
Медичні товари для боротьби з КОВІД- 19 (дез.засоби) – 5 520,00 грн.
кошти МБ 2022 року кошти МБ 2021 року економія
298 164,94 грн 358 970,00 грн 60 805,06 грн

    Укладалися  договори  з  аптечними  закладами  на  відшкодування  витрат
пов’язаних  з  відпуском  лікарських  засобів  безоплатно  і  на  пільгових  умовах
громадянам,  які  мають  на  це  право  відповідно  законодавства  «Забезпечення
лікарськими  засобами  пільгових  категорій  населення  відповідно  до  Постанови
№1303  від  17  серпня  1998  року   (поточна  редакція  від  14.08.2021  року  «Про
впорядкування  безоплатного  та  пільгового  відпуску  лікарських  засобів  за
рецептами  лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за
певними категоріями захворювань»)–128 769,66 грн. (  кошти НСЗУ- 10 679,42
грн).
кошти МБ 2022 року кошти МБ 2021 року економія
128 769,66 грн 180 585,00 грн 51 815,34 грн

     Завдяки співпраці  з гуманітарними та благодійними фондами «Разом для
України»,  Департамент  соціального  захисту  населення  Сумської  обласної
державної  адміністрації»,  «Перший Сумський гуманітарний штаб»,  «Фонд
родина  Довгих»,  «Кусум»,  КНП  Сумської  обласної  ради   «Обласний
наркологічний  диспансер»,  «Гуманітарний  штаб  Сумської  обласної
військової адміністрації медичний склад» від яких ми отримали дорослі та
дитячі  підгузки,  дитячу  суміш,  медикаменти,  перев’язувальний  матеріал,
засоби індивідуального захисту, антисептичні засоби. 

       В Клінічній лікарні «Святого Пантелеймона» в рамках проекту «Швидкий
доступ до допоміжних технологій для внутрішньо переміщених осіб в Україні»
та осіб з інвалідністю, можна було отримати допоміжні засоби для пересування
(мобільності) та самообслуговування. За запитом від лікарні були нами надані
списки  пацієнтів,  які  потребували  допоміжні  засоби  реабілітації,  але  є  і
відмовники.
Крісло для душу -2 особи
Ходунки – 3 особи
Туалет – 1 особа
 Крісло колісне – 2 особи
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 Милиці – 3 особи
 Підгузки – 3 особи.

                             Послуги (крім комунальних): 
перезарядка  вогнегасників,  страхування  автомобілів,  зв’язок  та  інтернет,
обслуговування  комп’ютерної  техніки,  заправка  картриджів,  послуги  з
улаштування  бетонно-дорожнього  покриття,  поточний  ремонт  системи
опалення,  протипожежна  обробка  даху  амбулаторії,  перевезення,  ліцензія
програми MeDoc,  дезинсекція та дератизація -1 057 560,89 грн.

кошти МБ 2022 року кошти МБ 2021 року економія
1 057 560,89 грн 126 027,00 грн + 931 533,98 грн

Кошти НСЗУ- 26 428,50 грн.
Комунальні послуги:
Закладами КНП  було спожито 4 502 кВт у сумі 26 665,96 грн, що на 26 %
меньше використано коштів ніж у 2021 році (35 575,93 грн)

Споживання природного газу ПЗ 1 188,15 кубів у сумі 22 437,32 грн, що на
35% меньше ніж у 2021 році (34 612 грн)
Дрова та брикети придбано  для двох закладів у сумі 129 583,54 грн

кошти МБ 2022 року кошти МБ 2021 року економія
129 583,54 грн 120 582,00 грн 9 001,54 грн

 Матеріально-технічна  база  (виділено  359  968,00  грн,  використано  141
697,99 грн)
Призначення  Кошти МБ
Персональний комп’ютер у комплекті
з  монітором,  клавіатурою,  мишкою,
багатофункціональний  пристрій,
ноутбук,  індикатор  для  вимірювання
внутрішньоочного  тиску,
холодильник

86 697,99 грн

Витяжна шафа лабораторна 54 600 грн
Пральна машина 22 742,00 грн
Генератор 55 000,00 грн
Кушетки та медичні шафи 90 580,00 грн

Виготовлення проектно-кошторисної документації -49 950,00 грн
Основні показники діяльності підприємства
Застаріла паперова звітність, прийом, рецепти, паперові лікарняні листки та

направлення  відійшли  у  небуття.  Усю  медичну  документацію  переведено  в
електронний вигляд через медичну інформаційну систему (МІС).

2021 рік 2022 рік
Амбулаторний

прийом
          6 583 осіб  6 227 осіб

Викликів додому           1 825 осіб  1 517осіб
ЕКГ обстеження

               2021 рік 202 рік
ЕКГ всього        2 607              2 225
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         старше 40 років                 1022              998
діти                    104              98

                                                                        
      Профілактичні  щеплення проводилися  згідно календаря  (наказ  №595 від
16.09.2011 року «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та
контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»  та наказ №551
від  11.08.2014  року  «Про  удосконалення  проведення  профілактичних  щеплень
України» - 95 % дітям, та  наказ №233 від 29.08.1996 року «Про застосування
туберкулінових проб» - виконано на 95 %
Організовувались виїзди медичним персоналом до МПТБ с. Кекине, с. Яструбине
та до ПЗ с. Кровне.
Народжуваність
2021 рік 2022 рік
                          14  дітей 13  дітей

Смертність
            2021 рік 2022 рік

Працездатного віку                6 3
Непрацездатного віку                69 40

Причини загальної смертності: 1 місце – серцево-судинні захворювання
                                                          2 місце – онкозахворюваність
                                                          3 місце – церебральний атеросклероз
Лабораторні дослідження

2021 рік          2022 рік
Загально-клінічні
дослідження

        12 424         9 516

Гематологічні
дослідження

            9 144           6 849

Біохімічні
дослідження

             2 049           2 097

Імунологічних
досліджень

               111 117

Всього              23 728          18 579
                                                    
                                                         
  Аналіз
                                           Сильні сторони КНП:

1. Дружній колектив.
2. Кваліфіковані працівники з бажанням навчатись та розвиватись.
3. Наявність  лабораторного  обладнання  з  можливістю  забезпечити  га-

рантований державою пакет медичних послуг.
4. Підключення до мережі Internet.
5. Наявність комп’ютерів, ноутбуків, БФП.
6. Використання МІС.
7. Наявність автомобілів.
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8. Наявність холодильного обладнання.
9. Впроваджена електронна картка, електронний рецепт «Доступні ліки».
10.Напрацьовані комунікації з владою.
11.Можливість навчання персоналу (тренінги, конференції, семінари).
12. Забезпеченість доступу для маломобільних груп населення.
13. Укладання значної кількості декларацій із пацієнтами.

                           Слабкі сторони КНП:
1. Не введена в роботу телемедицина.

                               Зовнішні можливості КНП:
1. Підтримка з боку сільської ради.
2. Співпраця із закладами спеціалізованого та високоспеціалізованого рівня.
3. Забезпечення  осіб  з  інвалідністю  та  паліативних  хворих  технічними

засобами.
4. Забезпечення ліками за Постановою КМУ №1303
5. Тісна співпраця з ХМАПО та Сумським державним університетом.
6. Оплата  послуг,  комунальних  послуг,  автотранспорту,  медикаментів,

перев’язувальних матеріалів, хоз. товарів, канц. товарів за кошти місцевого
бюджету. 
                             Зовнішні загрози КНП:

1. Демографія (велика кількість старого населення,  низька народжуваність,
міграція).

2. Низький рівень культури здорового способу життя.

                                  Завдання на 2023 рік:
1. На 2023 рік залишається поліпшення медичного обслуговування населення та

своєчасне виявлення соціально-небезпечних хвороб.
2. Удосконалювати  роботу  підприємства  у  напрямку  запровадження  сучасних

вимог  з  надання  ПМД  прикріпленому  населенню.  Розвиток  телемедицини
згідно наказу МОЗ від 19.10.2015 року №681 «Про затвердження нормативних
документів щодо застосування телемедицини у сфері охорони здоров’я».

3. Проводити роз’яснювальну роботу щодо вакцинопрофілактики населення те-
риторії обслуговування згідно календаря щеплень, звернувши увагу на дитяче
населення  та  тих  хто  відмовляється  від  щеплень,  профілактики  значущих
хвороб.

4. Забезпечити умови для підвищення кваліфікації медичного персоналу підприє-
мства, безперервного професійного розвитку лікаря.

5. Продовжувати підписання декларацій з населенням Миколаївської ТГ.
6. Впроваджувати сучасні міжнародні клінічні протоколи діагностики та лікуван-

ня.
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7. Продовжувати  вивчати  та  використовувати  в  роботі  електронний  докумен-
тообіг: електронну медичну картку пацієнта, електронні рецепти на «Доступні
ліки», направлення до вузьких спеціалістів, лікарняні листки та інші.

8. Підтримувати належні умови для відвідування людьми з особливими потреба-
ми в закладах КНП.

9. Постійно підвищувати фаховий рівень сімейних лікарів шляхом навчання на
семінарах, тренінгах.

10. Посилення співпраці з закладами вторинної ланки.
11.Підключення до мережі Internet ПЗ с. Кровне.

Директор                                                              Наталія КІХТЕНКО 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

31 січня 2023                         с. Миколаївка                                    № 09

Про слухання звіту головного лікаря
 КНП «АЗПСМ с. Постольне» 
про роботу підприємства за 2022 рік 

Керуючись підпунктом 3 пункту «а» статті 29 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши звіт головного лікаря КНП «АЗПСМ с.
Постольне»  Миколаївської  сільської  ради  Білінського  Р.М.  про  роботу
підприємства  за  2022  рік,  з  метою  виконання  повноважень  щодо  управління
комунальною  власністю  Миколаївської  сільської   територіальної  громади,
виконавчий комітет  сільської ради   

вирішив:
1. Схвалити  звіт  директора  КНП  «АЗПСМ с.  Постольне»  Миколаївської

сільської ради Білінського  Р.М. про роботу підприємства  за 2022 рік.
Роботу директора КНП «АЗПСМ с. Постольне» Миколаївської сільської
ради Білінського Р.М. протягом 2022 року вважати задовільною. 

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 06.02.2023
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                                                        Звіт 
Роботи головного лікаря » АЗПСМ с.Постольне» за 2022р.
Робота в 2022р. проходила із врахуванням військового вторгнення росії.

1. Збережено колектив у повному складі:
- Лікар Козуб О.В.-пройшов спеціалізацію за фахом лікар-терапевт
- Лікарі: Білінський Р.і Козуб О.-навчались на тематичних курсах по палі-

ативній допомозі
- Медичні сестри : Лисенко І. , Матвієнко Ю. – теж навчались на  темати-

чних курсах по паліативній допомозі
- Лаборант Литвин Л. стажувалась по лабораторній діагностиці ( біохімі-

чні аналізи).
2.Кількість заключених декларацій сягнула біля 1350 пацієнтів. Вдалось 

запобігти різкому зменшенню декларацій незважаючи на сильні 
негативні тенденції ( війна, міграція,збільшення смертності…)

3.Проводилась активна соціальна робота:
      -забезпечення населення ліками ( особливо вразливих пацієнтів як 

хворіючих цукровим діабетом, гіпертонією,серцево- судинними 
захворюваннями… , а також дітям  )  Ліки закупали здебільшого у 
Полтавській області,  за власні кошти за допомогою волонтерів) 

     - підвозили населенню продукти харчування , молоко…
     - дітям родавали продукти дитячого харчування придбані через 

волонтерські організації 
    -допомога тер.обороні і ЗСУ турнікетами, коштами ( виключно за 

допомогою меценатів , волонтерів і власних коштів).
  4.Ремонти:
- ремонти внутрішніх приміщень ( облаштовано приміщення для осіб із 

обмеженими фізичними можливостями)
- ремонт ганків.

5.Придбання:
-за допомогою спонсорів придбано: 
А) компютерна апаратура
Б)кисневий концентратор
В)автоматичний дозатор лікарських речовин
Г)аспіратор
Д) жалюзі
Надавалась допомога в забезпечені закладу бензином.

- Проводились планові придбання (медикаменти, медичні вироби, ла-
бораторного призначення, на виконання програм ,тощо)

     6. Щеплення: 
- виконувались щеплення згідно календарного плану ( щеплення дітям, дорослим 
від правця і дифтерії…)
-щеплення від COVID ( всього 238  від 1 до 4 щеплення)
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Проводилась активна , часом важка , робота по дотриманню ( цілодобово) 
температурного режиму в холодильниках.
За необхідності (щоденно) включався  генератор.
7.Виконувались роботи організаційного характеру:
- Дотримання режиму роботи
-протипожежні заходи ( включаючи навчання із представниками ДСНС)
-заходи по дотриманню ТБ. На робочому місці
 -дотримання санітарно-гігієнічних правил , включаючи заходи із інфекційного 
контролю..
- благоустрій території
- вчасно подавались відповіді за запитами , а також звіти..
8. Фінансова дисципліна дотримувалась.
Кошти витрачались :
згідно фінансових планів ,
 за запитом про виділення , 
на виконанням програм,
за рішеннями сільської ради
есь колектив амбулаторії вносив свій вклад у забезпечення належної медичної 
допомоги пацієнтів. Не було порушень , які б порушували права пацієнтів і 
шкодили їхньому здоров’ю. Всі ( без винятку) виклики обслуговувались. Медична
допомога надавалась вчасно , як у амбулаторії , так і в Пункті здоров’я так і на 
дому.
Всі працювали також і  заради ПЕРЕМОГИ.
Головний лікар                                                   Роман БІЛІНСЬКИЙ
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

31 січня 2023                         с. Миколаївка                                    № 10

Про хід та результат виконання Програми
 з інфекційного контролю за дотриманням заходів
 із запобігання інфекцій, пов’язаних з наданням
 медичної допомоги в КНП «АЗПСМ с. Постольне»
 в 2022 році

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27, підпункту 1 пункту 2 статті
52, пункту 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
заслухавши інформацію доповідача про хід та результат виконання  Програми з
інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекцій, пов’язаних
з наданням медичної допомоги в КНП «АЗПСМ с. Постольне» (далі – Програма)
за  2022  рік,  з  метою  проведення  заходів  щодо  зниження  рівня  інфекційних
захворювань, пов'язаних з наданням медичної допомоги населенню, виконавчий
комітет сільської ради, 

вирішив:
1.  Звіт  головного  лікаря  КНП  «АЗПСМ  с.  Постольне»  Миколаївської

сільської ради Білінського Р.М. про хід та результат виконання заходів Програми
за 2022 рік, що додається, прийняти до відома. Стан виконання заходів Програми
за 2022 рік вважати задовільним. 
2.  Директору  комунального  некомерційного  підприємства  Миколаївської
сільської ради «АЗПСМ с. Постольне» Миколаївської сільської ради Білінському
Р.М.  і  в  подальшому  чітко  виконувати  заходи  Програми  та  здійснювати
інфекційний контроль з дотриманням заходів із запобігання інфекцій, пов’язаних
з наданням медичної допомоги в підпорядкованому підприємстві.  

Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 06.02.2023
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

31 січня 2023                         с. Миколаївка                                    № 11 
По хід та результат виконання заходів
Програми з реалізації Конвенції ООН
про права дитини за 2022 рік 
на території Миколаївської сільської ради

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27 пункту 6 статті 59 Закону
України «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши звіт  начальника
служби у справах дітей про виконання заходів Програми з реалізації Конвенції
ООН про права дитини за 2022 рік на території Миколаївської сільської ради за
2022 рік  (далі – Програма), виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1.Звіт  про  хід  та  результат  виконання  заходів  Програми  з  реалізації
Конвенції ООН про права дитини на території Миколаївської сільської ради за
2022  рік  прийняти  до  відома  (додаток  1  додається).  Стан  виконання  заходів
Програми за 2022 рік вважати задовільним. 

2.  Начальнику  служби  у  справах  дітей  Іванченко  Т.О.  у  2023  році
продовжувати координувати роботу на виконання заходів Програми з реалізації
Конвенції  ООН  про  права  дитини  на  території  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району на 2022-2024 роки. 

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

Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 06.02.2023
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Додаток 1 до рішення виконавчого
                                                               комітету № 11 від  31.01.2023 

Інформація про хід виконання у 2022 році «Програми  з реалізації Конвенції
ООН  про  права  дитини  на  2022-2024  роки»  на  території  Миколаївської
сільської ради

Діяльність служби у справах дітей Миколаївської сільської ради спрямована
на  забезпечення  оптимального  функціонування  цілісної  системи  захисту  прав
дітей на території  Миколаївської сільської ради відповідно до вимог Конвенції
ООН про права дитини.

Рішенням шістнадцятої  сесії восьмого скликання від 16.12.2021 року № 18
затверджена  Програма  з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2022-
2024  роки  на  території  Миколаївської  сільської  ради.  Ресурсне  забезпечення
Програми у 2022 році становив 20,000 грн., кошторис витрат даної Програми у
2022  становив  0  грн.  так  як  обмежене  фінансування  відповідно  до  Постанови
Кабінету  Міністрів  України  від  9  червня  2021  р.  №  590  «Про  затвердження
Порядку  виконання  повноважень  Державною  казначейською  службою  в
особливому режимі в умовах воєнного стану».
        Метою Програми є забезпечення оптимального функціонування цілісної
системи захисту прав дітей відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини,
організації  їх  морального,  фізичного  та  розумового  розвитку,  поліпшення
соціальної  підтримки сімей з  дітьми,  виховання відповідального батьківства  та
запобігання соціальному сирітству, збереження здоров’я кожної дитини протягом
усього періоду дитинства, створення рівних умов для доступу кожної дитини до
високоякісної освіти (дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-
технічної і вищої) для забезпечення розвитку особистості, суспільства і держави,
створення умов для реалізації державних гарантій і конституційних прав дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення житлом дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

          На території Миколаївської сільської ради проживає 802 дитини. На
первинному  обліку   у   службі  у  справах  дітей  Миколаївської  сільської  ради
перебуває 22 дитини, з них 5 дітей -сиріт та 17 дітей, позбавлених батьківського
піклування. Знято з первинного обліку  у 2022 році 6 дітей,  з них 4 - досягнення
повноліття,  1  –  повернута  матері  після  з’ясування  обставин  при  яких  дитина
залишилась без батьківського піклування, 1 - усиновлення громадянами України.

На території Миколаївської сільської ради проживає 17 статусних дітей: з
них  3  дитини-сироти  зареєстрованих  по  сільській  раді  та  2  дитини-сироти
прибули з іншої території, 12 дітей, позбавлених батьківського піклування, із яких
9 – із території сільської ради та 3 дітей прибули з інших територій. Також на
території сільської ради  в с. Северинівка створена і функціонує прийомна сім’я, в
якій  виховується  4  прийомних  дітей  та  2  рідних  дітей,  з  березня  2022  року
проживають за межами Сумської області.   Всі  діти  мають статус та введені в
Єдину інформаційно-аналітичну систему «Діти».
          На обліку у службі у справах дітей перебуває 2 дитини, які опинилися у
складних  життєвих  обставинах,  у  зв’язку  з  невиконанням  їхніми  батьками,
батьківських обов’язків. Метою роботи служби з сім’ями, де батьки ухиляються
від виконання своїх батьківських обов’язків та ведуть асоціальний  спосіб життя,
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є збереження біологічної сім’ї, відновлення її функціональної спроможності щодо
виховання дітей.  За  звітний період з  обліку складних життєвих обставин було
знято 1 дитину, у зв’язку з набуттям статусу, дитини - сироти. Вся інформація
щодо даних дітей внесена в ЄІАС «Діти».

З метою забезпечення захисту прав та законних інтересів дітей на території
сільської  ради працює комісія  з  питань захисту прав дитини при виконавчому
комітеті. Комісією було проведено 4 засідання та розглянуто 7 питань згідно заяв.
Питання вирішено позитивно.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також осіб з їх числа» діти-сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування  після  досягнення  16  річного  віку  беруться  на  облік  громадян,  які
потребують поліпшення житлових умов за місцем їх походження або проживання.
         Під постійним контролем служби перебуває питання вчасної постанови на
квартирний  облік  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування.
Протягом  звітного  періоду  на  квартирний  облік  було  поставлено  5  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування  та  1  дитину-сироту.  Загалом  на
квартирному  обліку  при  виконавчому  комітеті  Миколаївської  сільської  ради
перебуває  10  осіб  з  числа  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування, 4 дитини, позбавлені батьківського піклування, 1 дитина сирота.

Одним із  завдання Програми є захист житлових та майнових прав дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Таким чином:

- 11 - мають житло на праві користування;
- 2 – мають житло на праві успадкування;
- 9 – не мають житла.
З  метою  захисту  житлових  та  майнових  прав  дітей-сиріт  та  дітей,

позбавлених  батьківського  піклування,  над  майном  та  житлом,  яке  належить
неповнолітнім на праві власності, призначається опікун для здійснення нагляду за
ним до повноліття дітей.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також діти, які
опинилися в складних життєвих обставинах,  оздоровленням не охоплювалися у
2022 році через ведення  воєнного стану.
       Покладені на службу обов’язки виконуємо в повному обсязі, не допускаючи
зривів  термінів  розгляду  звернень  та  заяв  громадян,  виконання  нормативних
документів.
Начальник служби у справах дітей                                  
Миколаївської сільської ради                                             Тетяна ІВАНЧЕНКО
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

31 січня 2023                         с. Миколаївка                                    № 12

Про  хід  та  результат  виконання  Програми  з  охорони  та  збереження
пам’ятників, обелісків та меморіальних комплексів Миколаївської сільської
ради за 2022 рік та схвалення проекту Програми з охорони та збереження
пам’ятників обелісків та меморіальних комплексів Миколаївської сільської
ради на 2023-2024 роки

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті  27,  підпункту 1 пункту «а»
статті 30,  підпункту 10 пункту «б» статті 32,  підпункту 1 пункту 2 статті  52,
пункту  6  статті  59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
заслухавши інформацію доповідача  про хід  виконання  Програми з  охорони та
збереження  пам’ятників,  обелісків  та  меморіальних  комплексів  Миколаївської
сільської ради (далі – Програма) за  2022 рік,  з  метою  забезпечення належного
рівня  охорони,  розвитку  й  збереження  історико-культурного  середовища
Миколаївської сільської ради, здійснення дієвого контролю за дотриманням вимог
чинного законодавства України у сфері охорони нерухомих об’єктів культурної
спадщини, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Звіт  доповідача  Ольшанської  А.В..  про  хід  та  результат  виконання

заходів Програми за 2022 рік, (додаток 1 додається) прийняти до відома.
Стан виконання заходів Програми за 2022 рік вважати незадовільним. 

2. Схвалити  проект  Програми  з  охорони  та  збереження  пам’ятників
обелісків та меморіальних комплексів Миколаївської сільської ради на
2023-2024 роки. 

3.  Відділу  культури  та  роботи  з  молоддю подати  на  розгляд  чергового
засідання  сільської  ради  схвалений  проект  Програми з  охорони  та
збереження  пам’ятників  обелісків  та  меморіальних  комплексів
Миколаївської  сільської  ради  на  2023-2024  роки  з  урахуванням
пропозицій, наданих виконавчим комітетом. 

 
Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 06.02.2023
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  Додаток 1 до рішення виконавчого
 комітету № 12 від 31.01.2023

Звіт про виконання заходів Програми з охорони та збереження пам'ятників,
обелісків та меморіальних комплексів на території Миколаївської сільської

ради  за 2022 рік

        В зв’язку  з дією воєнного стану, враховуючи обмежений ліміт коштів на
Єдиному Казначейському рахунку та згідно з п.19 постанови Кабінету Міністрів
України  №  590  від  09.06.2021  року  «Про  затвердження  Порядку  виконання
повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах
воєнного  стану»,  органи  Казначейства  здійснюють  платежі  за  дорученнями
клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка
в  черговості  визначеної  даною  постановою,  заходи  програми  у  2022  році  не
виконані.
         Беручи до уваги роз’яснення Міністерства  культури та інформаційної
політики  України  та  Українського  інституту  національної  пам’яті  стосовно
чинних на сьогодні процедур демонтажу пам’ятників комуністичним і російським
діячам  та  деяких  інших  аспектів  очищення  громадського  простору  від
матеріального втілення російських наративів,  з  урахуванням Указу Президента
України від  24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення  воєнного стану в
Україні» у 2022 році були демонтовані радянські знаки у вигляді зірочок, серпів
та  молотів  на  пам’ятниках  в  наступних  населених  пунктах:  Яструбине,
Миколаївка, Северинівка.

Начальник відділу житлово комунального
господарства, комунальної власності,
транспорту, благоустрою, розвитку
інфраструктури та містобудування                        Алла ОЛЬШАНСЬКА
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Проект 

 Програма з охорони та збереження пам’ятників, обелісків та меморіальних
комплексів Миколаївської сільської ради на 2023-2024 роки
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Вступ

Культурна спадщина Миколаївської сільської ради є невід’ємною частиною 
культурного надбання України, а відтак світового культурного надбання. 

Перелік пам'ятників, обелісків та меморіальних комплексів Миколаївської
сільської ради

№п/п Назва Місцезнаходження 
1 Меморіальний комплекс с.Северинівка

2
Могила Горбунова М.С. – радянського 
воїна с.Склярівка

3 Пам'ятник невідомому солдату с.Кекине
4 Меморіальна стіна с.Капітанівка
5 Меморіальна стіна с.Кекине
6 Пам’ятник загиблим воїнам в роки ВВВ с.Лікарське
7 Памяник загиблим воїнам с.Миколаївка
8 Меморіальний комплекс с.Миколаївка
9 Пам’ятник голодомору с.Миколаївка
10 Пам’ятник голодомору с.Кровне
11 Меморіал слави с.Кровне
12 Могила невідомого солдата с.Руднівка

13
Братська могила учасників війни і 
підпільника та пам'ятник воїнам-землякам с.Яструбине

14 Обеліск загиблих пілотів с.Яструбине
15 Обеліск с.Яструбине
16 Меморіальний комплекс с.Яструбине

Паспорт
Програми з охорони та збереження пам’ятників, обелісків та меморіальних

комплексів Миколаївської сільської ради на 2023-2024 роки

Основні параметри Зміст
Назва Програми Програма  з  охорони  та  збереження

пам’ятників,  обелісків  та  меморіальних
комплексів  Миколаївської  сільської  ради
на  2023-2024 рік

Розробник Програми Відділ культури та роботи з молоддю
Головна мета Програми Розвиток і збереження об’єктів культурної

спадщини  на  території  Миколаївської
сільської ради

Термін реалізації Програми  2023-2024 рік
Учасники Програми Відділ  культури  та  роботи  з  молоддю;

група «Благоустрій»; заклади освіти
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Загальний  обсяг  фінансових
ресурсів,  необхідних  для
реалізації програми, грн

1 348 400

Програма є  відкритою,  що передбачає  внесення до неї  змін  і  доповнень,
виходячи з  реалій  розвитку економіки сільської  ради,  наявності  фінансових та
інших видів ресурсів.

І. Загальні положення

Програма з охорони та збереження пам’ятників, обелісків та меморіальних 
комплексів Миколаївської сільської ради на 2023-2024 рік (далі – Програма) 
розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про культуру», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону 
археологічної спадщини» та інших нормативних актів, спрямованих на 
покращення та вдосконалення організаційних та матеріально-технічних засад 
сфери охорони культурної спадщини Миколаївської сільської ради.

ІІ. Мета й основні завдання Програми

Основна мета Програми – реалізація державної політики у сфері охорони
культурної  спадщини;  забезпечення  належного  рівня  охорони,  розвитку  й
збереження  історико-культурного  середовища  Миколаївської  сільської  ради
шляхом  раціонального  використання  культурної  спадщини;  здійснення  дієвого
контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України у сфері охорони
нерухомих об’єктів культурної спадщини. 

Основні завдання Програми:
 організація робіт з благоустрою та ремонту пам’ятників, обелісків та

меморіальних комплексів; 
 створення інформаційних табличок для пам’яток історії. 
 створення  умов  для  поліпшення   привабливості  території

Миколаївської сільської ради;
  інформування  населення  щодо  важливості  збереження  об’єктів

культурної спадщини в цілому.

ІІІ. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове  забезпечення  заходів,  визначених  Програмою,
здійснюватиметься  за  рахунок  коштів,  передбачених  в  бюджеті  Миколаївської
сільської  ради  на  відповідний  бюджетний  рік,  і  за  рахунок  інших  джерел
фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

Реалізація Програми надасть змогу розвивати й зберігати історико-
культурне середовище Миколаївської сільської ради, а також інших коштів не 
заборонених законодавством України для забезпечення реалізації проектів.

ІV. Очікувані результати виконання Програми
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Реалізація  Програми  значно  сприятиме  позитивному  й  динамічному
розвитку та  збереженню  історико-культурного  середовища  Миколаївської
сільської ради, залученню місцевого населення й підвищенню патріотизму.

Виконання заходів забезпечить:
 втілення політики держави у сфері пам’ятко охоронної роботи;
 підвищення почуття патріотизму громадян;
 збереження об’єктів культурної спадщини;
 раціональне  використання,  ремонт  і  реставрацію  пам’ятників,

обелісків та меморіальних комплексів Миколаївської сільської ради;
 створення  умов  для  покращання   привабливості  території

Миколаївської сільської ради  через його історико-культурну спадщину.
V. Заходи з виконання Програми з охорони та збереження пам’ятників,

обелісків та меморіальних комплексів Миколаївської сільської ради на 2023-
2024 рік
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№
з/
п

Зміст заходу
Термін

виконан
ня

          
Відповідаль
ні

 за 
виконання

Фінансуванн
я

Орієнтовні
обсяги

фінансуван
ня

(вартість)
грн. на

2023-2024
роки

1. Проведення 
поточного ремонту
пам’ятників, 
обелісків та 
меморіальних 
комплексів
(додаток)

2023-2024
рік

Відділ 
культури та 
роботи з 
молоддю

Кошти
сільського
бюджету,

інші залучені
кошти, не
заборонені

чинним
законодавств
ом України

1 226 000

2. Придбання та 
облаштування 
огорожею 
пам'ятників ,обеліс
ків та 
меморіальних 
комплексів  
культурної 
спадщини 
(додаток)

2023-2024
рік

Відділ 
культури та 
роботи з 
молоддю

Кошти
сільського
бюджету,

інші залучені
кошти, не
заборонені

чинним
законодавств
ом України

5 400

3 Озеленення 
території біля 
пам’ятників, 
обелісків та 
меморіальних 
комплексів

2023-2024
рік

Відділ 
культури та 
роботи з 
молоддю; 
група 
«Благоустрі
й»

Кошти 
сільського 
бюджету, 
інші залучені
кошти, не 
заборонені 
чинним 
законодавств
ом України

37 500

4. Облаштування  
пам'ятників та  
меморіальних 
дошок 
прожектором
(додаток)

2023-2024
рік

Відділ 
культури та 
роботи з 
молоддю; 
група 
«Благоустрі
й»

Кошти 
сільського 
бюджету, 
інші залучені
кошти, не 
заборонені 
чинним 
законодавств
ом України

69 000

5. Благоустрій 
території біля  
пам'ятників, 
обелісків та 
меморіальних 
комплексів

2023-2024
рік

Відділ 
культури та 
роботи з 
молоддю; 
група 
«Благоустрі
й»

Кошти 
сільського 
бюджету, 
інші залучені
кошти, не 
заборонені 
чинним 

0
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   VІ. Організація управління й контролю за ходом реалізації Програми
Виконання  Програми  здійснюється  шляхом  реалізації  заходів  головним

виконавцем та учасниками, зазначеними в цій Програмі.
Контроль за виконання Програми на постійну комісію з питань розвитку

інфраструктури,  комунальної  власності,  транспорту,  житлово-комунального
господарства,  благоустрою  території,  містобудування,  регулюванн  земельних
відносин та охорони навколишнього середовища.

Додаток
до Програми з охорони та 
збереження пам’ятників, 
обелісків та меморіальних 
комплексів Миколаївської     
сільської ради на 2023-2024 
роки

Перелік заходів для виконання Програми з охорони та збереження
пам’ятників, обелісків та меморіальних комплексів

Миколаївської сільської ради на 2023-2024 роки

Село Миколаївка
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Пам’ятник загиблим воїнам та меморіальний комплекс

Пам’ятник голодомору 

Назва заходу Вартість
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Проведення поточного ремонту пам’ятника загиблим воїнам 160 000

Придбання туй низькорослих для озеленення території 
пам’ятників, обелісків та меморіальних комплексів (150 шт)

37 500

Облаштування  пам'ятників та  меморіальних дошок 
прожектором  (кількість 7 шт)

21 000

Благоустрій території біля  пам'ятників, обелісків та 
меморіальних комплексів

0

Придбання та встановлення охоронної дошки на пам’ятник 
історії

1 500

Всього, грн. 220 000

                                                   

Село Северинівка

                                        Меморіальний комплекс

Назва заходу Вартість
Проведення поточного ремонту пам’ятника 146 000
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Облаштування  пам'ятників та  меморіальних дошок 
прожектором (3 шт.)

9 000

Благоустрій території біля  пам'ятників, обелісків та 
меморіальних комплексів

0

Придбання та встановлення охоронної дошки на пам’ятник 
історії

1 500

Всього, грн 156 500

Село Кекине

Пам’ятник невідомому солдату
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Меморіальна стіна 

Назва заходу Вартість
Проведення поточного ремонту пам’ятника 130 000

Облаштування  пам'ятників, обелісків та меморіальних 
комплексів  прожектором  (кількість 2 шт)

6 000

Благоустрій території біля  пам'ятників, обелісків та 
меморіальних комплексів

0

Придбання та становлення охоронної дошки на пам’ятник 
історії

1 500

Всього, грн 137 500

Село Яструбине 
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Меморіальний комплекс

Братська могила Братська могила учасників війни і підпільника та пам'ятник
воїнам-землякам
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Пам’ятник загиблих пілотів

Обеліск

Назва заходу Вартість
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Поточний ремонт пам’ятників 360 000
Благоустрій території біля  пам'ятників, обелісків та 
меморіальних комплексів

0

Придбання та становлення охоронної дошки на пам’ятник 
історії

3 000

Всього, грн 363 000

                                           

Село Склярівка

Могила Горбунова М.С. – радянського воїна 

Назва заходу Вартість
Проведення поточного ремонту пам’ятника 120 000

Облаштування  пам'ятників, обелісків та меморіальних 
комплексів  прожектором  (кількість 2 шт)

6 000

Благоустрій території біля  пам'ятників, обелісків та 
меморіальних комплексів

0

Придбання та становлення охоронної дошки на пам’ятник 
історії

1 500
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Всього, грн 127 500

Село Кровне 

Меморіал слави
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Пам’ятний знак «Жертвам голодомору»

Назва заходу Вартість
Проведення поточного ремонту меморіалу слави 150 000
Облаштування  пам'ятників, обелісків та меморіальних 
комплексів  прожектором  (кількість 7 шт)

21 000

Благоустрій території біля  пам'ятників, обелісків та 
меморіальних комплексів

0

Всього, грн 171 000

Село Руднівка

                                      Могила невідомого солдата

Назва заходу Вартість
Проведення поточного ремонту пам’я 50 000

Придбання та облаштування огорожею пам'ятників, 
обелісків та меморіальних комплексів (18 м.п )

5 400

Благоустрій території біля  пам'ятників, обелісків та 
меморіальних комплексів

0

Придбання та становлення охоронної дошки на пам’ятник 
історії

1 500
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Всього, грн 56 900

Рекомендована огорожа

Село Лікарське
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Пам’ятник загиблим воїнам в роки ВВВ

Назва заходу Вартість
Проведення поточного ремонту пам’ятника 110 000
Облаштування  пам'ятників, обелісків та меморіальних 
комплексів  прожектором  (кількість 2 шт)

6 000

Благоустрій території біля  пам'ятників, обелісків та 
меморіальних комплексів

0

Всього, грн 116 000

Рекомендований світлодіодний прожектор для встановлення на території
пам'ятників та меморіальних комплексів

Основні характеристики
Тип живлення:  сонячна батарея
Основні характеристики 
Світильник вуличний настінний AllTop сонячний 50W 0860A50-01 50 Вт IP65 
сірий 
Кількість ламп освітлення:  1 

Колір виробника:  сірий 
Тип лампи:  вбудований світлодіод (LED) 
Температурний діапазон:  від - 30 до +50 °C 
Температура експлуатації:  від - 30 до +50 °C 
Термін служби:  50000 год 
Номінальна напруга:  3,2В, 12Аг В 
Потужність:  50 Вт 
Матеріал виробу:  пластик + алюміній, скло 
Аналог лампи розжарювання:  50 Вт 
Напруга:  3,2 В 
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Форма:  прямокутна 
Світлова віддача:  160 Лм/Вт 
Світловий потік:  8000 Лм 
Тип світлодіоду:  SMD 5730 
Кут зони виявлення датчика руху:  160 град 
Кут освітлення:  180 град 
Колір світіння:  холодний 
Розмір та вага 
Глибина:  10 см 
Висота:  19 см 
Ширина:  25 см 
Бренд:  AllTop 
Додаткові характеристики:  
Сонячний світлодіодний прожектор для освітлення будинку, саду, промислових 
об’єктів. 
• Не потребує підключення до електромережі. 
• Внутрішній акумулятор заряджається від сонячних променів, та забезпечує 
освітлення на 30-36 годин. 
• Акумулятор заряджається навіть у похмуру погоду. 
• Прожектор обладнаний датчиками руху та освітлення, для економії заряду 
батареї. 
Країна-виробник: Китай
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

31 січня 2023                         с. Миколаївка                                    № 13

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

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

вирішив:
1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
депутату  Мірошніченку  Сергію  Васильовичу на  видалення  дерев  в
необмеженій кількості  за адресою: с. Яструбине, територія поблизу проїжджої
частини та навколо зупинки громадського транспорту вулю Солдатська (згідно
акту № 67 від 20 грудня 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.



7

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ
Оприлюднено 06.02.2023

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

31 січня 2023                         с. Миколаївка                                    № 14

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

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

вирішив:
1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
депутату  Мірошніченку  Сергію  Васильовичу на  видалення  50
(п’ятдесят)дерев  за  адресою:  с.  Яструбине,  вул.  Мічуріна  (землі  загального
користування) поблизу водоймища, о перебуває в оренді ГО «Несміла» (згідно
акту № 68 від 20 грудня 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.
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Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ
Оприлюднено 06.02.2023

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

31 січня 2023                         с. Миколаївка                                    № 15

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

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

вирішив:
1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
Коропченку -------------------------- на видалення 5 (п’ять) дерев за адресою: с.
Миколаївка, вул. Першотравнева, 53 ( в кінці городу) (згідно акту № 01 від 06
грудня 2023 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.
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Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ
Оприлюднено 06.02.2023

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

31 січня 2023                         с. Миколаївка                                    № 16

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

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

вирішив:
1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
Прокопенку ------------------------- на видалення 1 (одне) дерево за адресою: с.
Миколаївка, вул. Урожайна, 1а (біля проїжджої частини) (згідно акту № 02 від
09 грудня 2023 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.
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Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ
Оприлюднено 06.02.2023

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

31 січня 2023                         с. Миколаївка                                    № 17

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

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

вирішив:
1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
Стеценку  ------------------------ на  видалення  1  (одне)  дерева  за  адресою:  с
Северинівка. вул. Ярова (згідно акту № 03 від 10 січня 2023 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.
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Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 06.02.2023

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

31 січня 2023                         с. Миколаївка                                    № 18

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

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

вирішив:
1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
Тімощуку  ---------------- на  видалення  32  (тридцять  два)  дерева  за  адресою:  с.
Яструбине,  вул.  Кооперативна  (пішоходний перехід  до  вул.  Шевченка)  (згідно
акту № 04 від 13 січня 2023 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.
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4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського
голови  В. Рябуху.

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 06.02.2023

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

31 січня 2023                         с. Миколаївка                                    № 19

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

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

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
командиру  ЗМР  1  МБ  в/ч  4053  ст.  лейтенанту  Власенку  Валентину
Миколайовичу  на  видалення  дерев  в  необмеженій  кількості  за  межами
населеного  пункту  с.  Лікарське  (від  переїзду  ст.  Торопилівка  до  повороту  до
населеного пункту с. Лікарське) (згідно акту № 7 від 17 січня 2023 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;
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                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 06.02.2023

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

31 січня 2023                         с. Миколаївка                                    № 20

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

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

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
ФОП Маковському Владиславу Віталійовичу на видалення 35 (тридцять п’ять)
дерев  за  адресою:  с  Кровне,  вул.  Першотравнева  (між  будинками  №13-№25)
(згідно акту № 5 від 16 січня 2023 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;
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                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 06.02.2023

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

31 січня 2023                         с. Миколаївка                                    № 21
Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

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

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
ФОП Маковському Владиславу Віталійовичу на видалення 150 (сто п’ятдесят)
дерев  за  адресою:  с  Кровне,  сполучення  вул.  Першотравнева  та  вул.  Садову
(узбіччя дороги)  (згідно акту № 6 від 16 січня 2023 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;
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                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 06.02.2023

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

31 січня 2023                         с. Миколаївка                                    № 22

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

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

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
Групі «Благоустрій» на видалення 1 (одного) дерева за адресою: с. Яструбине,
вул. Шевченка, 47 (згідно акту № 66 А від 20 грудня 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;
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                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 06.02.2023

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

31 січня 2023                         с. Миколаївка                                    № 23

Про упорядкування нумерації об’єктів
нерухомого майна в селищі Рогізне

Керуючись пунктом 1¹ статті 37,пунктом 1статті 52, Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України №
690 від 07.07.2021 року «Про затвердження Порядку присвоєння адрес об’єктам
будівництва», розглянувши заяву гр. -----------------------, жительки селища Рогізне,
-------------------  Сумського  району  Сумської  області,  щодо  упорядкування
нумерації  належного  їй  на  праві  приватної  власності  житлового  будинку,  що
розташований в селищі Рогізне по вулиці ----------------------------). Опрацювавши
надані  заявником  документи  вбачається,  що  відповідно  до  договору  купівлі
продажу  від  30.01.1998  року  адреса  житлового  будинку  належного  заявнику
зазначена  під  номером  ----------------,  рішенням  виконавчого  комітету
Северинівської  сільської  ради  № 103 від  26.11.2008  року «Про впорядкування
адресного  господарства  с.  Рогізне,  Перехрестівка»  житловому  будинку,
належному  заявнику  було  присвоєно  нову  адресу  за  номером
----------------------------.  Беручи  до  уваги  довідку  –  виписку  з  погосподарського
обліку Северинівського  старостинського  округу  № 1,   з  метою впорядкування
нумерації  домоволодінь  в  селищі  Рогізне  Сумського  району Сумської  області,
виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:
1. Упорядкувати нумерацію об’єкту нерухомості, житлового будинку 

належного на праві приватної власності громадянці ---------------------і, 
відповідно до фактичного місця розташування, визначивши наступну 
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адресу: Україна, Сумська область, Сумський район, селище 
Рогізне, ---------------------

2. Впорядкувати  відомості  про  місце  розташування  земельних  ділянок,
належних гр. ------------------------------- відповідно до договору купівлі –
продажу земельної ділянки, а саме: земельної ділянки площею 0,05 га,
земельної  ділянки  площею  0,22  га,  відповідно  до  присвоєної  адреси
об’єкта  нерухомого  майна:  Україна,  Сумська  область,  Сумський
район, селище Рогізне, -------------------------

3. Рекомендувати  гр.  --------------------------- внести  відомості  щодо  місця
розташування  земельних  ділянок  до  Державного  земельного  кадастру
відповідно  до  вимог  Закону  України  «Про  Державний  земельний
кадастр».

4.  Рекомендувати -------------- звернутися до Державного реєстратора, з ме-
тою внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно, пов’язаних з присвоєнням адреси житловому будинку.

  Сільський голова                                                    Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 06.02.2023
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