
  
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 75
 30.05.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про внесення змін та доповнень до рішення 32 сесії від 14.02.2019 року       
№ 20 «Про створення у 2019 році цільового фонду Миколаївської сільської 
ради та затвердження положення до нього» та затвердження положення в 
новій редакції

Керуючись  підпунктом  1  пункту  «а»  статті  27  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», підпунктом 2 пункту 1 Постанови Кабінету
Міністрів України від 11.03.2022 року № 252 «Деякі питання формування та ви-
конання бюджетів у період воєнного стану», Постановою Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною ка-
значейською службою в особливому режимі в у мовах воєнного стану» № 590
від 09.06.2021 року зі змінами, на виконання розпорядження голови Сумської
обласної  військової  адміністрації  №  148  –ОД  від  16.05.2022  року  «Про
затвердження Переліку автомобільних доріг загального користування місцевого
значення, що потребують аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утри-
мання на період дії воєнного стану», з метою залучення додаткових коштів для
забезпечення прозорості та відкритості рішень сільської ради та її виконавчого
комітету,  створення механізму реалізації права кожного на доступ до публічної
інформації, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Внести  зміни  та  доповнення  до  рішення  32  сесії  Миколаївської  сі-
льської  ради  восьмого  скликання  від  14.02.2019  року  №  20  «Про
створення у 2019 році цільового фонду Миколаївської сільської ради
та затвердження положення до нього», а саме:

1.1. Пункт 3.1 розділу 3  Положення про цільовий фонд Миколаївської сі-
льської ради у складі спеціального фонду місцевого бюджету  «Кошти
цільового фонду використовуються у відповідності з цим положенням
за напрямками:»  доповнити підпунктом :

-  аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних
доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах Миколаївської сільської територіальної громади.



2. Викласти Положення про цільовий фонд Миколаївської сільської ради
у  складі  спеціального  фонду  місцевого  бюджету  в  новій  редакції  з
доповненнями (додаток 1 додається).

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  секретаря  сі-
льської ради Непийводу В.В.

 
Сільський голова              Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 08.06.2022



Додаток 1 до рішення 
виконавчого  комітету № 75 

      від 30.05.2022 року 

ПОЛОЖЕННЯ
про цільовий  фонд Миколаївської сільської  ради

у складі спеціального фонду місцевого бюджету 
(в новій редакції)

1. Загальні положення:
1.1 Цільовий  фонд Миколаївської  сільської   ради у складі спеціального

фонду місцевого бюджету створюється з метою залучення додаткових коштів
для фінансування видатків та заходів щодо розв‘язання економічних, соціально
-  культурних  проблем,  становлення  і  розвитку  місцевого  самоврядування,
участі  органів  місцевого  самоврядування  у  розв’язанні  питань  місцевого  та
загальнодержавного  значення,  проведення  заходів,  пов’язаних  з
життєдіяльністю населених пунктів громади та інше.

2. Джерела формування цільового фонду:
-  добровільні  благодійні  внески  громадян,  підприємств,  організацій  і

установ  незалежно  від  форм  власності,  що  не  суперечать  чинному
законодавству України;

- надходження коштів, передбачених угодами про соціально- економічне
співробітництво з підприємствами розташованими на території сільської ради;

- інші джерела, які не суперечать діючому законодавству.

3. Напрямки використання коштів цільового фонду:
3.1  Кошти  цільового  фонду  використовуються  у  відповідності  з  цим

положенням за напрямками:
- фінансування заходів, що стосуються соціально- економічного розвитку

територіальної громади та захисту населення;
-  фінансування  витрат,  пов’язаних  з  діяльністю  по  забезпеченню

становлення та розвитку місцевого самоврядування;
-  фінансування  витрат,  пов’язаних  з  відзначенням  державних,

професійних  свят,  пам’ятних  дат,  народних  свят,  тощо  (благодійні  обіди,
продуктові набори, цінні подарунки, вітальні  листівки, квіткова продукція);

-  придбання   паперу,  канцелярських  товарів,  бланків,  дисків,  флешок,
заправка картриджа;

-  придбання  інвентарю,  меблів,  комп‘ютерної  та  копіювальної  техніки,
господарчих,  будівельних  матеріалів  для  потреб  бюджетних  установ,  що
фінансуються з місцевого бюджету;

- при стихійних явищах та нещасних випадках;
-  роботи  пов’язані  з  благоустроєм  населених  пунктів,  будівництвом,

капітальним ремонтом, реконструкцією, поточним ремонтом службового житла
та  об’єктів  соціально  -  культурної  сфери,  що  належать  до  комунальної
власності сільської громади;



- забезпечення розвитку соціальної сфери, укріплення матеріальної бази
закладів культури;

- заходи по вирішенню завдань безперебійного та якісного  забезпечення
бюджетних  організацій,  підприємств  комунальними  послугами  та
енергоносіями;

- відновлення та технічне обслуговування мережі вуличного освітлення та
оплата за електроенергію використану мережею;

-   на  будівництво,  ремонт,  реконструкцію та  забезпечення  необхідним
обладнанням систем водопостачання та водовідведення сіл сільської ради;

- витрати на придбання та підвезення піску на кладовища у населених
пунктах сільської ради;

- поточний ремонт доріг місцевого та комунального значення території
сільської ради;

-  фінансування  участі  в  розробці  проектів  по  об’єктах  соціально  –
культурної сфери;

-  співфінансування  інвестиційних  проектів  по  об’єктах  соціально-
культурної сфери;

-  придбання  та  встановлення  енергозберігаючих  вікон  для  закладів
культури сільської ради;

-  придбання/виготовлення  штор  для  сцен  закладів  культури  сільської
ради;

- аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних
доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної
власності у населених пунктах Миколаївської сільської територіальної громади.

4.  Порядок  управління  коштами  цільового  фонду,  їх  облік,
фінансування:

4.1  Розпорядником коштів  є сесія сільської  ради, яка приймає рішення
про  використання  коштів щодо  фінансування  робіт, послуг  чи придбання
матеріалів на забезпечення реалізації завдань фонду.

4.2  Кошти  обліковуються  на  рахунку,  відкритому  в  Управлінні
Державної  казначейської  служби  України  в  Сумському   районі  Сумської
області  по  ККД  50110000  «Цільові  фонди,  утворені  Верховною  Радою
Автономної  Республіки  Крим,  органами  місцевого  самоврядування  та
органами виконавчої влади».

4.3 Касове  виконання проводиться в  межах надходження на рахунок.
Залишок  коштів  на  рахунку  на  кінець  бюджетного   року  не  закриваються,
вилученню та  поверненню не підлягають,  а  переходять  на  наступний рік  та
використовуються за призначенням.

4.4  Звіт  про  надходження  та  використання  коштів  цільового  фонду
складається  головним  розпорядником   коштів  в  порядку  та  за  формами
призначеними  Державною  казначейською  службою  України  в  Сумському
районі Сумської області

5. Прикінцеві положення.



5.2 Положення «Про створення цільового фонду Миколаївської сільської
ради та затвердження положення до нього»,  затверджене рішенням двадцять
третьої сесії сьомого скликання від 24.05 2018 року № 08 вважати таким, що
втратило чинність.

Секретар  
виконавчого комітету                                        Світлана БІДНЕНКО



                                                     
 МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 76
 30.05.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про затвердження Програми
експлуатаційного утримання
автомобільних доріг загального
користування місцевого значення
Миколаївської сільської 
територіальної громади на 2022 рік

 Керуючись  підпунктом  1  пункту  «а»  статті  27  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», підпунктом 2 пункту 1 Постанови Кабінету
Міністрів України від 11.03.2022 року № 252 «Деякі питання формування та ви-
конання  бюджетів  у  період  воєнного  стану»,  Постанови  Кабінету  Міністрів
України «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною ка-
значейською службою в особливому режимі в у мовах воєнного стану» № 590
від 09.06.2021 року зі змінами, на виконання розпорядження голови Сумської
обласної  військової  адміністрації  №  148  –ОД  від  16.05.2022  року  «Про
затвердження Переліку автомобільних доріг загального користування місцевого
значення, що потребують аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утри-
мання на період дії воєнного стану», з метою залучення додаткових коштів для
забезпечення прозорості та відкритості рішень сільської ради та створення ме-
ханізму  реалізації  права  кожного  на  доступ  до  публічної  інформації,  ви-
конавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Затвердити Програму експлуатаційного утримання автомобільних доріг

загального користування місцевого значення Миколаївської сільської те-
риторіальної громади на 2022 рік  (додаток 1 додається);

2. Контроль за організацією виконання заходів Програми затвердженої п. 1
даного рішення покласти на заступника сільського голови з питань дія-
льності виконавчих органів ради Рябуху В.С. 

                             

Сільський голова     Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 08.06.2022



Додаток 1
до рішення виконавчого 
комітету № 76
від 30.05.2022 року 

Програми
 експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального

користування місцевого значення Миколаївської сільської територіальної
громади на 2022 рік

ПАСПОРТ
1. Ініціатор  розроблення  Програми експлуатаційного  утримання  авто-

мобільних доріг загального користування місцевого значення Миколаї-
вської сільської територіальної громади на 2022 рік (далі Програма) –
виконавчий  комітет  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської області.

2. Дата, номер документа про затвердження Програми - рішення  ви-
конавчого комітету Миколаївської сільської ради від 30.05.2022 року №
76.

3. Розробник  Програми –  виконавчий  комітет  Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської області.

4. Відповідальний виконавець Програми – виконавчий комітет  Мико-
лаївської сільської ради Сумського району Сумської області.

5. Термін реалізації Програми – 2022 рік
6. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Про-

грами, грн.        –  7 000 000,00
7. Загальна протяжність автомобільних доріг – 41,7 км

Найменування 
об’єкта

Всього
Співфінансування, тис.грн.,
в тому числі

Місцевий
бюджет

Державне
підприємство
«Дороги
Сумщини»

0191503 Яструбине  -Софіївка
- /Р-44/

16,4 км

7 000,0 3 500,0 3 500,0

0191508 Кровне  -  Верхнє
Піщане - /Н-07/

9,2 км

0191513 Софіївка  –
Миколаївка – Хотінь
- /Н-07/

12,4 км

0191515 /Р-44/  -  Головашівка
– Новосуханівка

3,7 км



9. Очікувані результати виконання Програми
Реалізація  Програми  сприятиме  забезпеченню  аварійного,

відновлювального  та  експлуатаційного  утримання  автомобільних  доріг
загального користування місцевого значення на території сільської ради.

10. Термін проведення звітності: 2022 рік.
11. Загальні положення

Протяжність місцевих  доріг загального користування на території 
сільської ради  територіальної громади становить 41,7  км. У зв’язку зі значним
транспортним навантаженням  в  умовах  дії  воєнного  стану,  шляхова  мережа
місцевості втрачає свої експлуатаційні якості і потребує ремонту. 

Виконавець  замовних  робіт  здійснює  експлуатаційне  утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
          Програми експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального
користування  місцевого  значення  Миколаївської  сільської  територіальної
громади  на  2022  рік  розроблена  згідно  законів  України  «Про  автомобільні
дороги»,  «Про  джерела  фінансування  дорожнього  господарства  України»,
Бюджетного  кодексу  України,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
03.05.2022 р. № 520 «Про внесення змін до Порядку виконання повноважень
Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного
стану»,  розпорядження голови Сумської  обласної  військової  адміністрації  №
148 –ОД від 16.05.2022 року «Про затвердження Переліку автомобільних доріг
загального  користування  місцевого  значення,  що  потребують  аварійних,
відновних робіт та експлуатаційного утримання на період дії воєнного стану»,

З  метою  організації  здійснення  аварійних,  відновних  робіт  та
експлуатаційного  утримання  автомобільних  доріг  загального  користування
місцевого значення.

Програма  визначає  основні  пріоритети  забезпеченню  аварійного,
відновлювального  та  експлуатаційного  утримання  автомобільних  доріг
загального  користування  місцевого  значення  на  території  Миколаївської
сільської ради.

12. Мета Програми:
       1.  Створення безпечних умов дорожнього руху та розвиток дорожньої
інфраструктури;
       2.  Забезпечення  життєво  важливих  інтересів  населення,  об’єктів
виробництва, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності
та  відомчого  підпорядкування  шляхом  поліпшення  стану  автотранспортного
сполучення.

Секретар  
виконавчого комітету                                        Світлана БІДНЕНКО



 МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 77

 30.05.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про співфінансування експлуатаційного
утримання автомобільних доріг загального
користування місцевого значення 
Миколаївської сільської територіальної
громади на 2022 рік

         Керуючись Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,
згідно Програми експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального
користування  місцевого  значення  Миколаївської  сільської  територіальної
громади на 2022 рік,  затвердженої  рішенням виконавчого комітету № 76 від
30.05.2022,  у  відповідності  до  Положення про цільовий фонд Миколаївської
сільської ради у складі спеціального фонду місцевого бюджету в новій редакції,
затвердженого рішенням виконавчого комітету № 75 від 30.05.2022 року «Про
внесення змін та доповнень до рішення 32 сесії від 14.02.2019 року № 20 «Про
створення  у  2019  році  цільового  фонду  Миколаївської  сільської  ради  та
затвердження  положення  до  нього»,  з  метою забезпечення  експлуатаційного
утримання автомобільних доріг  загального  користування  місцевого  значення
Миколаївської  сільської  територіальної  громади  на  2022  рік,  виконавчий
комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Загальну  суму  співфінансування  1  500  000,00  грн.  (один  мільйон
п’ятсот тисяч гривень 00 копійок), а саме:

a. Кошти  загального  фонду  бюджету  Миколаївської  сільської  тери-
торіальної громади у сумі  1 336 745,19 (один мільйон триста трид-
цять шість тисяч сімсот сорок п’ять гривень 19 копійок) направити
на  співфінансування  експлуатаційного  утримання  автомобільних
доріг  загального  користування  місцевого  значення  Миколаївської
сільської територіальної громади, а саме:

- 0191503 Яструбине -Софіївка - /Р-44/;
- 0191508 Кровне -Верхнє Піщане - /Н-07/;
- 0191513 Софіївка – Миколаївка – Хотінь - /Н-07/.

b. Кошти залишку транспортного  податку,  що утворився  станом на
01.01.2022 року у сумі  11 146,70 грн.  (одинадцять тисяч сто сорок



шість  гривень  70  копійок)  направити  на   співфінансування
експлуатаційного  утримання  автомобільної  дороги  загального
користування місцевого значення 0191513 Софіївка – Миколаївка –
Хотінь - /Н-07/.

c. Кошти  залишку  цільового  фонду,  що  утворився  станом  на
01.01.2022 року у сумі 152 108,11 грн. (сто п’ятдесят дві тисячі сто
вісім  гривень  11  копійок)  направити  на  співфінансування
експлуатаційного  утримання  автомобільної  дороги  загального
користування місцевого значення 0191513 Софіївка – Миколаївка –
Хотінь - /Н-07/.

2. Загальний контроль за виконання даного рішення покласти на нача-
льника фінансового управління Пашкурову В.В. 

Сільський  голова                                                                 Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 08.06.2022
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 78

 30.05.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про  передачу функцій замовника
робіт державному підприємству
«Дороги Сумщини»

Відповідно  до  підпункту  1  пункту  «а»  статті  30,   Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження  Порядку  виконання  повноважень  Державною  казначейською
службою в особливому режимі в у мовах воєнного стану» № 590 від 09.06.2021
року  зі  змінами,  на  виконання  розпорядження  голови  Сумської  обласної
військової  адміністрації  №  148  –ОД  від  16.05.2022  року  «Про  затвердження
Переліку автомобільних доріг загального користування місцевого значення,  що
потребують аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання на період
дії воєнного стану»,  з метою  аварійного, відновлювального та експлуатаційного
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на
території Миколаївської сільської територіальної громади,

виконавчий комітет сільської ради, 
вирішив:

1. Передати  функції  замовника  робіт  державному  підприємству  «Дороги
Сумщини»  на  виконання  експлуатаційного  утримання  автомобільних
доріг загального користування місцевого значення на території сільської
ради, а саме:
- 0191503 Яструбине -Софіївка - /Р-44/;
- 0191508 Кровне -Верхнє Піщане - /Н-07/;
- 0191513 Софіївка – Миколаївка – Хотінь - /Н-07/.
у сумі 1 500 000,00 грн. (один мільйон п’ятсот тисяч гривень 00 копійок)
на умовах співфінансування.

2. Передбачити  в  бюджеті  Миколаївської  сільської   об’єднаної
територіальної громади кошти на співфінансування робіт, передбачених
у пункті  1  даного  рішення   у  сумі   1  500  000,00  грн.  (один  мільйон
п’ятсот тисяч гривень 00 копійок), у тому числі:

- за рахунок коштів загального фонду бюджету Миколаївської сільської
територіальної громади у сумі 1 336 745,19 грн. (один мільйон триста
тридцять шість тисяч сімсот сорок п’ять гривень 19 копійок);
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- за  рахунок  коштів  спеціального  фонду  бюджету  Миколаївської
сільської   територіальної  громади  (транспортний  податок  з
юридичних осіб)  у  сумі  11 146,70 грн (одинадцять  тисяч  сто сорок
шість гривень 70 копійок); 

- за  рахунок   коштів  спеціального  фонду  бюджету  Миколаївської
сільської  територіальної громади (цільові фонди, утворені Верховною
Радою  Автономної  Республіки  Крим,  органами  місцевого
самоврядування  та  місцевими  органами  виконавчої  влади)  у  сумі
152 108,11 грн. (сто п’ятдесят дві тисячі сто вісім гривень 11 копійок).

3. Доручити  сільському  голові  Миколаївської  сільської  ради  Сергію
Самотою  заключити  договір  з  Державним  підприємством  «Дороги
Сумщини»  на виконання робіт, передбачених у п.1 даного рішення.

        
1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову

Самотоя С.В. 

Сільський  голова                                                      Сергій САМОТОЙ        

Оприлюднено 08.06.2022
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 79

30.05.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про внесення змін та доповнень до Місцевої цільової програми 
«Територіальна оборона Миколаївської сільської територіальної громади  на
2022 рік»», затвердженої рішенням виконавчого комітету 
№ 49 від 11.04.2022 року

Розглянувши  подання  командира  добровольчого  формування  №  1  від
02.05.2022 р., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Украї-
ні», підпунктом 2 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022
року № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період
воєнного стану», відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, з метою
забезпечення потреб добровольчих формувань територіальної оборони Миколаї-
вської сільської територіальної громади у період воєнного стану,  
виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Внести зміни до Місцевої цільової програми «Територіальна оборона Мико-
лаївської сільської територіальної громади на  2022 рік» зі змінами, а саме:

2. Викласти Паспорт Місцевої цільової Програми «Територіальна оборона 
Миколаївської сільської територіальної громади на 2022 рік» в новій 
редакції (додаток 1 додається).

3. Викласти Заходи щодо реалізації Місцевої цільової Програми «Територі-
альна оборона Миколаївської сільської територіальної громади на 2022 рік» 
в новій редакції (додаток 2 додається)

4. Контроль за виконанням заходів програми «Територіальна оборона Микола-
ївської сільської територіальної громади на  2022 рік» покласти на сільсько-
го голову Самотоя С.В. 

Сільський голова                                                          Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 08.06.2022

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 80

 30.05.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про надання одноразової матеріальної
допомоги 

Відповідно  до  Закону України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Програми  соціального  захисту  населення  на  території  Миколаївської  сільської
ради на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням третьої сесії Миколаївської сі-
льської ради восьмого скликання від 23.12.2020 року № 25 (зі змінами), враховую-
чи зміни у кількісному складі, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Надати одноразову матеріальну допомогу згідно додатку 1 без утримання
податків та зборів (додаток додається).

2. Начальнику загального відділу:
- надати  до  відділу  бухгалтерського  обліку  та  звітності  сільської  ради

сформовані пакети документів;
- ознайомити під особистий підпис.

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

4. Дане рішення виконати до 30 червня 2022 року.
5. Контроль за виконанням цього рішення залишити за сільським головою.

Сільський голова          Сергій САМОТОЙ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 81

30.05.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про надання статусу дитини - сироти

Відповідно до підпункту 4 пункту «б» статті 34, статтті  40 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 1, 5, 11 Закону України «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та ді-
тей,  позбавлених  батьківського  піклування»,  статті  1  Закону  України  «Про
охорону дитинства», пунктів 21, 22, 23 Постанови Кабінету Міністрів України від
24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності  органів опіки та піклування,
пов’язаної  із  захистом прав дитини», зі  змінами та доповненнями,  враховуючи
клопотання Служби у справах дітей Миколаївської сільської ради «Про надання
статусу дитини-сироти ----------------------------------- року народження, виконавчий
комітет сільської ради,

вирішив:

1. Надати статус дитини-сироти ------------------------------- року народження.
  Підстави надання статусу:

Мати  дитини,  громадянка  ------------------------  померла  -------------------------
року (свідоцтвом про смерть  серія  I-БП № --------------------------, видане відділом
державної реєстрації актів цивільного стану Північно-Східного міжрегіонального
управління Міністерства юстиції (м. Суми) від 27.04.2022).

Відомості про батька записані за вказівкою матері відповідно до частини 1
статті  135  Сімейного  кодексу  України  (витяг  з  Державного  реєстру  актів  ци-
вільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батька
відповідно  до  частини  першої  статті  135  Сімейного  кодексу  України)  від
27.02.2021 № 00029744001).

2. Неповнолітній ----------------------------- року 
народження,  тимчасово  влаштований  у  сім’ю  громадянина
-------------------------------, який мешкає за адресою: Сумська область, Сумський ра-
йон, -------------------------, до вирішення питання подальшого влаштування дитини. 
Сільський голова                                                                      Сергій САМОТОЙ
Оприлюднено 08.06.2022

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
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РІШЕННЯ № 82
30.05.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про взяття на квартирний облік особи
із числа дітей, позбавлених батьківського
піклування

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

вирішив:

1.  Прийняти на квартирний облік за місцем походження особу із числа ді-
тей,  позбавлених батьківського піклування:

           1.1. Гр. ---------------------------- року народження, як особу, що потребує
поліпшення житлових умов.

2.  Прийняти  гр.  --------------------------  на  загальну  чергу  під  поточним № 25  та
внести до списку осіб, що користуються правом позачергового одержання житла,
так як вона має статус «Особа із числа дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня» за поточним №  16. 

3.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  секретаря  ради
Непийводу В.В.
  Сільський голова                                                                Сергій САМОТОЙ
Оприлюднено 08.06.2022

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
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РІШЕННЯ № 83
30.05.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підля-
гають видаленню, складені комісією, призначеною рішенням виконавчого комі-
тету 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 сі-
льської 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:

відділу  житлово-комунального  господарства,  комунальної  власності,  роз-
витку інфраструктури, транспорту, архітектури та містобудування (начальник
відділу Ольшанська А.В.) на видалення 1 (одне) дерево за адресою: с. Софіївка,
вул. Центральна, 57 (згідно акту № 8 від 02 травня 2022 року, заявник Іваненко
Юлія Іванівна).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща,  АПР та  розвитку  сільських  територій  Миколаївської  сільської  ради  Обли-
ванцовій 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  з питань діяльності виконавчих органів ради В. Рябуху.

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ
Оприлюднено 08.06.2022

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 84
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30.05.2022                                                                                      с. Миколаївка
Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підля-
гають видаленню, складені комісією, призначеною рішенням виконавчого комі-
тету 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 сі-
льської 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
відділу  житлово-комунального  господарства,  комунальної  власності,  роз-
витку інфраструктури, транспорту, архітектури та містобудування (начальник
відділу Ольшанська А.В.) на видалення 2 (два) дерево за адресою: с. Лікарське,
вул.  Садова,  2  (згідно  акту  №  9  від  03  травня  2022року,  заявник  Яцина
---------------------).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща,  АПР та  розвитку  сільських  територій  Миколаївської  сільської  ради  Обли-
ванцовій 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  з питань діяльності виконавчих органів ради В. Рябуху.

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 08.06.2022

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
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РІШЕННЯ № 85
30.05.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підля-
гають видаленню, складені комісією, призначеною рішенням виконавчого комі-
тету 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 сі-
льської 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
1.1.  Воробйовій  ------------------------------  на  видалення  73  (сімдесят  три)
дерева за адресою: с. Яструбине, в районі вул. Слобідка (згідно акту № 10
від 02 травня 2022 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща,  АПР та  розвитку  сільських  територій  Миколаївської  сільської  ради  Обли-
ванцовій 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  з питань діяльності виконавчих органів ради В. Рябуху.

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ
Оприлюднено 08.06.2022

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 86
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30.05.2022                                                                                      с. Миколаївка
 

Про відмову у наданні дозволу 
на видалення  зелених насаджень
---------------- Басанцю

Відповідно до пункту 7 частини «а» статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 6 Закону України «Про рослинний світ», пу-
нкту 3  статті 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Постанови
Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», Правил утрима-
ння  зелених  насаджень  у  населених  пунктах  України,  затверджених  наказом
Міністерства  будівництва,  архітектури  та  житлово-комунального  господарства
України від 10.04.2006 року № 105, з метою недопущення безпідставного видале-
ння зелених насаджень, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1.  Басанцю -----------------------  відмовити  у  наданні  дозволу  на  видалення

зелених насаджень в населеному пункті с.  Лікарське біля домогосподарства по
вул.  -------------------------  в  зв’язку  з  тим,  що  при  обстеженні  даних  зелених
насаджень не виявлено перешкоди для руху автомобілів. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільсько-
го голови  з питань діяльності виконавчих органів ради В. Рябуху.

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 08.06.2022

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 87

30.05.2022                                                                                      с. Миколаївка
Про надання дозволу на видалення 
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зелених насаджень
Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовря-

дування в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підля-
гають видаленню, складені комісією, призначеною рішенням виконавчого комі-
тету 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 сі-
льської 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:

відділу  житлово-комунального  господарства,  комунальної  власності,  роз-
витку інфраструктури, транспорту, архітектури та містобудування (начальник
відділу Ольшанська А.В.) на видалення 1(одне) дерево за адресою: с. Миколаївка,
кладовище  (згідно  акту  №  13  від  24  травня  2022,  заявник  Кондратенко
-------------------).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща,  АПР та  розвитку  сільських  територій  Миколаївської  сільської  ради  Обли-
ванцовій 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  з питань діяльності виконавчих органів ради В. Рябуху.

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ
Оприлюднено 08.06.2022

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 88

30.05.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про виділення коштів з резервного фонду
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бюджету Миколаївської сільської 
територіальної громади 

Відповідно до пункту 6 статті 36, підпункту 2 пункту «б» статті 38 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  керуючись  постановою
Кабінету Міністрів України від 01.03.2022   № 175 «Тимчасовий порядок ви-
ділення та використання коштів з резервного фонду бюджету в умовах воєнно-
го стану»,   з метою організації  належної роботи по ліквідації  наслідків над-
звичайних ситуацій, спричинених воєнними діями,  надання термінової допомо-
ги постраждалому населенню Миколаївської сільської ради для забезпечення
його життєдіяльності, виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:

1. Виділити головному розпоряднику бюджетних коштів - Миколаївській сі-
льській  раді  -  кошти  з  резервного  фонду  бюджету  Миколаївської  сі-
льської  територіальної  громади  у  сумі  19  350  гривень  на  поповнення
місцевого матеріального резерву.

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

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільсько-
го голови  з питань діяльності виконавчих органів ради В. Рябуху.

      

      Сільський голова                          Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 08.06.2022

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 89

30.05.2022                                                                                      с. Миколаївка
Про виділення субвенції Державному бюджету на виконання
програм соціально – економічного та культурного розвитку
регіонів для матеріально-технічного забезпечення відділення 
поліції № 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції 
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ГУНП в Сумській області
Відповідно до статей 4, 8 Закону України «Про правовий режим воєнного

стану», указу Президента України від 24 лютого 2022 року                               №
64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», пункту 2 статті 85 і  пунктів
22 та 222 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу
України,  керуючись  підпунктом  2)  пункту  1  постанови  Кабінету  Міністрів
України від 11 березня 2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання
місцевих бюджетів у період воєнного стану» та згідно листа  відділення поліції
№ 4 (м. Суми) Сумського районного управління поліції Головного управління
Національної поліції в Сумській області  від 12.05.2022 № 2062/117//01/56-2022,
виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:
1. Виділити із бюджету Миколаївської сільської територіальної громади Го-

ловному управлінню Національної поліції у Сумській області субвенцію
у  сумі  15  000  грн  (код  41010600)  «Субвенція  з  місцевого  бюджету
Державному бюджету на виконання програм соціально – економічного та
культурного розвитку регіонів» для матеріально-технічного забезпечення
відділення  поліції  №  4  (м.  Суми)   Сумського  районного  управління
поліції  Головного управління Національної поліції в Сумській області на
придбання паливно – мастильних матеріалів та технічного обслуговуван-
ня службового автотранспорту підрозділу. Субвенцію виділити за раху-
нок  коштів  вільного  залишку  загального  фонду  бюджету,  що  склався
станом на 01.01.2022 року.

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

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

      Сільський голова                          Сергій САМОТОЙ
Оприлюднено 08.06.2022

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 90

30.05.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про виділення субвенції Державному бюджету на виконання
програм соціально – економічного та культурного розвитку
регіонів для 5 прикордонного загону ДПСУ
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Відповідно до статей 4, 8 Закону України «Про правовий режим воєнного
стану», указу Президента України від 24 лютого 2022 року                               №
64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», пункту 2 статті 85 і  пунктів
22 та 222 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу
України,  керуючись  підпунктом  2)  пункту1  постанови  Кабінету  Міністрів
України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання
місцевих бюджетів у період воєнного стану»  та згідно листа 5 прикордонного
загону  ДПСУ  від  23.05.2022  №  11/  2620-22-вих,   виконавчий  комітет  сі-
льської ради,

вирішив:
1. Виділити із бюджету Миколаївської сільської територіальної громади 5

прикордонному  загону   ДПСУ  субвенцію  у  сумі  3  500  000  грн.
(код 41010600) «Субвенція з місцевого бюджету Державному бюджету на
виконання програм соціально –  економічного та  культурного  розвитку
регіонів» на закупівлю будівельних матеріалів для облаштування бойових
позицій та підрозділів прикордонного загону, обладнання, меблів, в т. ч.
їх виготовлення, придбання  інших матеріальних засобів, а також виробів
медичного  призначення,  проведення  робіт  для  забезпечення  побуту
військовослужбовців,  придбання  запасних  частин  для  автомобільної
техніки  (загального  та  спеціального  призначення),  проведення  їх  по-
точного ремонту, закупівлю матеріальних цінностей для виконання робіт
спеціального  призначення  (КЕКВ  2210,2220,2240,2260).  Субвенцію  ви-
ділити за рахунок коштів вільного залишку загального фонду бюджету,
що склався станом на 01.01.2022 року.

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

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
      Сільський голова                          Сергій САМОТОЙ
Оприлюднено 08.06.2022

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 91

30.05.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про внесення змін до рішення сімнадцятої сесії від 24.12.2021 року № 43
«Про бюджет Миколаївської сільської  територіальної громади
 на 2022рік»
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   (18512000000)
      (код бюджету)

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

вирішив:

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

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

-  доходи бюджету Миколаївської сільської територіальної громади у сумі
78 167  936  гривень,  в  тому  числі  доходи  загального  фонду   бюджету  –
76 748 492  гривні та  доходи  спеціального  фонду  бюджету  –  1 419 444  гривні
згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки бюджету Миколаївської сільської  територіальної громади у сумі
85 572 856 гривень 81 коп., в тому числі видатки загального фонду бюджету -   80
742 800 гривень 19 коп. та видатки спеціального фонду бюджету –  4 830 056
гривень 62 коп. згідно з додатком 3 до цього рішення;

- дефіцит за загальним фондом бюджету Миколаївської сільської  територі-
альної громади у сумі 3 994 308 гривень 19 коп. згідно з додатком 2 до цього рі-
шення;

-  дефіцит за спеціальним фондом бюджету Миколаївської сільської  тери-
торіальної громади у сумі 3 410 612 гривень 62 коп. згідно з додатком 2 до цього
рішення;

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

- резервний фонд бюджету Миколаївської сільської  територіальної громади
у розмірі 260 000 гривень, що становить 0,3 відсотка видатків загального фонду
бюджету, визначених цим пунктом.
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1.2.  Затвердити  бюджетні  призначення головним  розпорядникам  коштів
бюджету Миколаївської  сільської територіальної  громади на 2022 рік у розрізі
відповідальних виконавців за  бюджетними програмами згідно з  додатком 3 до
цього рішення у новій редакції.

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

  1.4.  Затвердити  розподіл  витрат  бюджету  Миколаївської  сільської
територіальної громади  на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022
році у сумі 19 805 938 гривень 81 коп. згідно з додатком 7 до цього рішення у
новій редакції.

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

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

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

  
Сільський голова             Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 08.06.2022

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 92

30.05.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про організацію робіт з демонтажу орденів з серпом
        та молотом на меморіалах другої світової війни

 
           Керуючись статтею 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  на  виконання  Закону  України  «Про  засудження  комуністичного  та
націонал  -  соціалістичного  (нацистського)  тоталітарних  режимів  в  Україні  та
заборону пропаганди  їх  символіки»   в  умовах  війни,  розв’язаною державою –
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агресором  –  російською  федерацією  проти  України  та  повномасштабного
вторгнення  держави  –  агресора  на  територію  України  24  лютого  2022  року,
враховуючи  той  факт,  що  окупанти  на  окупованих  територіях  у  першу  чергу
використовують радянську символіку, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Відділу житлово комунального господарства, комунальної власності, транс-
порту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування /
Ольшанська А.В./:
1.1. організувати роботу щодо демонтажу орденів з серпом та молотом на 

меморіалах другої світової війни, що знаходяться на території 
населених пунктів громади;

1.2. передбачити можливість зміни дати на меморіалах другої світової 
війни, що розташовані на території населених пунктів громади,  з 
1941 року на 1939 рік.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рябуху В.С. 

Сільський голова                              Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 08.06.2022


	відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності, розвитку інфраструктури, транспорту, архітектури та містобудування (начальник відділу Ольшанська А.В.) на видалення 1 (одне) дерево за адресою: с. Софіївка, вул. Центральна, 57 (згідно акту № 8 від 02 травня 2022 року, заявник Іваненко Юлія Іванівна).
	відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності, розвитку інфраструктури, транспорту, архітектури та містобудування (начальник відділу Ольшанська А.В.) на видалення 2 (два) дерево за адресою: с. Лікарське, вул. Садова, 2 (згідно акту № 9 від 03 травня 2022року, заявник Яцина ---------------------).
	відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності, розвитку інфраструктури, транспорту, архітектури та містобудування (начальник відділу Ольшанська А.В.) на видалення 1(одне) дерево за адресою: с. Миколаївка, кладовище (згідно акту № 13 від 24 травня 2022, заявник Кондратенко -------------------).

