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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 166

05.10.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про затвердження Експертного звіту (позитивний) щодо розгляду коштори-
сної  частини  проектної  документації  за  робочим проектом  «Капітальний
ремонт громадського будинку (клубу) по вул. Центральна, 55, с. Постольне
Сумського району Сумської області»

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 31 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до Порядку затвердження проектів буді-
вництва  і  проведення  їх  експертизи,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 11.05.2011 р. № 560, п. 4 статті 31 Закону України «Про ре-
гулювання містобудівної діяльності» (3038/17), з метою проведення капітального
ремонту громадського будинку (клубу) в селі Постольне Сумського району,  ви-
конавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Затвердити Експертний звіт (позитивний) щодо розгляду 
кошторисної частини проектної документації за робочим проектом  «Капітальний
ремонт  громадського  будинку  (клубу)  по  вул.  Центральна,  55,  с.  Постольне
Сумського району, Сумської області», загальною кошторисною вартістю будівни-
цтва у поточних цінах станом на 28 вересня 2022 року – 1926,688  тис. грн. (додає-
ться), у тому числі:
- будівельні роботи – 1525,944 тис. грн.;
- устаткування, меблі, інвентар – 0,0 тис. грн.;
- інші витрати – 400,744 тис. грн.

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

 

Сільський голова                   Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 10.10.2022
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 167

 05.10.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підляга-
ють 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 затвер-
дження 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
ФОП Пугачу Олексію Сергійовичу  на видалення в необмеженій кількості  по-
рослі та дерев за адресою: с. Діброва (Рудка ( кладовище) (згідно акту № 28 від 30
вересня 2022 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливан-
цовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у по-
рядку згідно з чинним законодавством.

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

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

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 10.10.2022
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 168

05.10.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підляга-
ють 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 затвер-
дження 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
ФОП Пугачу Олексію Сергійовичу  на видалення в необмеженій кількості  по-
рослі та дерев за адресою: с. Діброва (Мирське ( кладовище) (згідно акту № 39 від
30 вересня 2022 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливан-
цовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у по-
рядку згідно з чинним законодавством.

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

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

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 10.10.2022
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 169

05.10.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підляга-
ють 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 затвер-
дження 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
ФОП Пугачу Олексію Сергійовичу  на видалення в необмеженій кількості  по-
рослі та дерев за адресою: с. Бондарівщина ( кладовище) (згідно акту № 29 від 30
вересня 2022 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливан-
цовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у по-
рядку згідно з чинним законодавством.

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

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

Сільський голова             Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 10.10.2022
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 170

05.10.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підляга-
ють 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 затвер-
дження 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
ФОП Пугачу Олексію Сергійовичу  на видалення в необмеженій кількості  по-
рослі та дерев за адресою: с. Яструбине, вул. Шевченка ( кладовище) (згідно акту
№ 26 від 30 вересня 2022 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливан-
цовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у по-
рядку згідно з чинним законодавством.

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

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

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 10.10.2022



6

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 171
05.10.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підляга-
ють 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 затвер-
дження 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
ФОП Пугачу Олексію Сергійовичу  на видалення в необмеженій кількості  по-
рослі та дерев за адресою: с. Яструбине, вул. Польова ( кладовище) (згідно акту №
36 від 30 вересня 2022 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливан-
цовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у по-
рядку згідно з чинним законодавством.

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

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

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 10.10.2022
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 172

05.10.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підляга-
ють 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 затвер-
дження 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
ФОП Пугачу Олексію Сергійовичу  на видалення в необмеженій кількості  по-
рослі та дерев за адресою: с. Яструбине, вул. 1 Травня ( кладовище) (згідно акту
№ 37 від 30 вересня 2022 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливан-
цовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у по-
рядку згідно з чинним законодавством.

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

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

Сільський голова                     Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 10.10.2022



8

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 173

05.10.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підляга-
ють 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 затвер-
дження 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
ФОП Пугачу Олексію Сергійовичу  на видалення в необмеженій кількості  по-
рослі та дерев за адресою: с. Графське (Центр (кладовище) (згідно акту № 27 від
30 вересня 2022 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливан-
цовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у по-
рядку згідно з чинним законодавством.

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

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

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 10.10.2022
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 174

05.10.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підляга-
ють 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 затвер-
дження 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
ФОП Пугачу Олексію Сергійовичу  на видалення в необмеженій кількості  по-
рослі та дерев за адресою: с. Графське (Пронозове (кладовище) (згідно акту № 38
від 30 вересня 2022 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливан-
цовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у по-
рядку згідно з чинним законодавством.

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

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

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 10.10.2022



1

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 175

05.10.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підляга-
ють 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 затвер-
дження 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
ФОП Пугачу Олексію Сергійовичу на видалення в необмеженій кількості  по-
рослі та дерев за адресою: с. Северинівка, вул. Гагаріна ( кладовище) (згідно акту
№ 23 від 30 вересня 2022 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливан-
цовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у по-
рядку згідно з чинним законодавством.

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

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

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 10.10.2022



1

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 176

05.10.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підляга-
ють 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 затвер-
дження 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
ФОП Пугачу Олексію Сергійовичу на видалення в необмеженій кількості  по-
рослі та дерев за адресою: с. Склярівка, в районі вул. Соборна ( кладовище) (згід-
но акту № 41 від 30 вересня 2022 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливан-
цовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у по-
рядку згідно з чинним законодавством.

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

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

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 10.10.2022



1

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 177

05.10.2022                                                                                 с. Миколаївка
 
Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підляга-
ють 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 затвер-
дження 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
ФОП Пугачу Олексію Сергійовичу на видалення в необмеженій кількості  по-
рослі та дерев за адресою: с. Мар’ївка ( кладовище) (згідно акту № 40 від 30 ве-
ресня 2022 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливан-
цовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у по-
рядку згідно з чинним законодавством.

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

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

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 10.10.2022



1

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 178

05.10.2022                                                                                 с. Миколаївка
 
Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підляга-
ють 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 затвер-
дження 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
ФОП Пугачу Олексію Сергійовичу на видалення в необмеженій кількості  по-
рослі та дерев за адресою: с. Миколаївка, в районі вул. Урожайної (кладовище)
(згідно акту № 30 від 30 вересня 2022 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливан-
цовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у по-
рядку згідно з чинним законодавством.

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

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

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 10.10.2022



1

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 179

05.10.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підляга-
ють 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 затвер-
дження 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
ФОП Пугачу Олексію Сергійовичу на видалення в необмеженій кількості  по-
рослі та дерев за адресою: с. Спаське, в районі вул. Центральна (кладовище) (згід-
но акту № 31 від 30 вересня 2022 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливан-
цовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у по-
рядку згідно з чинним законодавством.

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

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

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 10.10.2022



1

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 180

05.10.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підляга-
ють 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 затвер-
дження 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
ФОП Пугачу Олексію Сергійовичу на видалення в необмеженій кількості  по-
рослі та дерев за адресою: с. Руднівка, по вул. Центральна ( кладовище) (згідно
акту № 25 від 30 вересня 2022 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливан-
цовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у по-
рядку згідно з чинним законодавством.

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

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

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 10.10.2022



1

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 181

05.10.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підляга-
ють 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 затвер-
дження 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
ФОП Пугачу Олексію Сергійовичу на видалення в необмеженій кількості  по-
рослі та дерев за адресою: с. Кровне, в районі вул. Центральна ( кладовище) (згід-
но акту № 24 від 30 вересня 2022 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливан-
цовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у по-
рядку згідно з чинним законодавством.

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

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

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 10.10.2022



1

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 182

05.10.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підляга-
ють 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 затвер-
дження 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
ФОП Пугачу Олексію Сергійовичу на видалення в необмеженій кількості  по-
рослі та дерев за адресою: с. Кровне, в районі вул. Першотравневої ( кладовище)
(згідно акту № 43 від 30 вересня 2022 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливан-
цовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у по-
рядку згідно з чинним законодавством.

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

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

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 10.10.2022



1

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 183
05.10.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підляга-
ють 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 затвер-
дження 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
ФОП Пугачу Олексію Сергійовичу на видалення в необмеженій кількості  по-
рослі та дерев за адресою: с. Кровне, в районі вул. Садова ( кладовище) (згідно ак-
ту № 42 від 30 вересня 2022 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливан-
цовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у по-
рядку згідно з чинним законодавством.

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

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

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 10.10.2022



1

 
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 184
05.10.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підляга-
ють 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 затвер-
дження 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
ФОП Пугачу Олексію Сергійовичу на видалення в необмеженій кількості  по-
рослі та дерев за адресою: с. Кекине, в районі вул. Центральна (кладовище) (згід-
но акту № 32 від 03 жовтня 2022 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливан-
цовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у по-
рядку згідно з чинним законодавством.

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

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

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 10.10.2022



2

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 185

05.10.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підляга-
ють 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 затвер-
дження 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
ФОП Пугачу Олексію Сергійовичу на видалення в необмеженій кількості  по-
рослі та дерев за адресою: с.  Капітанівка,  в  районі вул.  Перемоги (кладовище)
(згідно акту № 33 від 03 жовтня 2022 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливан-
цовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у по-
рядку згідно з чинним законодавством.

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

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

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 10.10.2022
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 186

05.10.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підляга-
ють 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 затвер-
дження 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
ФОП Пугачу Олексію Сергійовичу на видалення в необмеженій кількості  по-
рослі та дерев за адресою: с. Постольне, в районі вул. Центральної (кладовище)
(згідно акту № 34 від 03 жовтня 2022 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливан-
цовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у по-
рядку згідно з чинним законодавством.

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

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

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 10.10.2022



2

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 187

05.10.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підляга-
ють 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 затвер-
дження 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
ФОП Пугачу Олексію Сергійовичу на видалення в необмеженій кількості  по-
рослі та дерев за адресою: с. Постольне (польова дорога на с. Бурчак (кладовище)
(згідно акту № 44 від 03 жовтня 2022 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливан-
цовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у по-
рядку згідно з чинним законодавством.

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

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

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ
Оприлюднено 10.10.2022
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 188

05.10.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про надання дозволу на видалення 
зелених насаджень

Відповідно до п. 7 ст. 30 та ст. 33 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підляга-
ють 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 затвер-
дження 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, га-
зонів і квітників у населених пунктах», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
ФОП Пугачу Олексію Сергійовичу на видалення в необмеженій кількості  по-
рослі та дерев за адресою: с. Лікарське (кладовище) (згідно акту № 35 від 03 жовт-
ня 2022 року).

2.Начальнику відділу земельних відносин, охорони навколишнього середови-
ща, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради Обливан-
цовій І. видати ордер на виконання робіт по видаленню зелених насаджень у по-
рядку згідно з чинним законодавством.

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

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

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 10.10.2022



2

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 189

05.10.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про затвердження зведеного 
кошторисного розрахунку  

Відповідно до ст. ст. 31, 52 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядува-
ння в Україні», Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх екс-
пертизи,  затвердженого  Постановою Кабінету  Міністрів  України від  11 травня
2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва
і проведення їх експертизи та визнання, такими що втратили чинність, деяких по-
станов Кабінету Міністрів України», розглянувши зведений  кошторисний роз-
рахунок будівництва, виконавчий комітет сільської ради 

вирішив:

1. Затвердити  зведений  кошторисний  розрахунок  вартості
об’єкта будівництва «Поточний дрібний ремонт покриття автомобільної
дороги  комунальної  власності  по  вул.  Молодіжна  у  с.  Миколаївка
Сумського  району  Сумської  області  (окремими  ділянками)»  вартістю
275,991 тис. грн. 

Сільський голова                                                       Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 10.10.2022
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 190

05.10.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про передачу функцій замовника  

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування
в  Україні»,  з  метою  належної  організації  відновлення  зруйнованих  внаслідок
військової агресії російської федерації автомобільних доріг комунальної власності
Миколаївської  сільської ради Сумського району Сумської області до належного
експлуатаційного стану, виконавчий комітет сільської ради 

вирішив:

1. Визнати Державне підприємство «Дороги Сумщини» замовником послуг з
поточного ремонту та/або утримання вулиць і доріг комунальної власності Ми-
колаївської  сільської ради Сумського району Сумської області, а саме по вул.
Молодіжна в с. Миколаївка Сумського району Сумської області.

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

Сільський голова                                                       Сергій САМОТОЙ 

 

 

Оприлюднено 10.10.2022
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