
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 125

 08.08.2022                                                                                 с. Миколаївка 
Про стан підготовки закладів, підприємств, 
установ, об’єктів житлово комунального
господарства територіальної громади 
до осінньо – зимового періоду 2022-2023 рр.

Заслухавши  інформацію  начальника  відділу   житлово  комунального
господарства,  комунальної  власності,  транспорту,  благоустрою,  розвитку
інфраструктури  та  містобудування,   начальника  відділу  освіти  молоді  та
спорту, директора КНП «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці», головного лі-
каря КНП «АЗПСМ с. Постольне»  щодо стану підготовки підпорядкованих
об’єктів, об’єктів   житлово комунального господарства громади до роботи в
осінньо-зимовий період 2022-2023 років, відповідно до частини 4 статті 16
Закону України  «Про житлово-комунальні  послуги»,  підпунктів  1,  5,  пу-
нкту «а» частини 1 статті 30  Закону України  «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  Правил  утримання жилих  будинків  та  прибудинкових  територій
затверджених  наказом  Державного  комітету  України  з  питань  житлово-
комунального господарства від 17.05.2005 №76, рішення виконавчого комі-
тету  №  93  від  29.06.2022  року  «Про  підготовку  закладів,  підприємств,
установ,  об’єктів  житлово  комунального  господарства  територіальної
громади до осінньо – зимового періоду 2022-2023 рр.», з метою своєчасної та
якісної  підготовки  закладів,  установ,  підприємств,  об’єктів  житлово-
комунального  господарства  громади  до  роботи  в  осінньо-зимовий  період
2022-2023  років,  керуючись  частиною  6  статті  59  Закону  України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконавчий  комітет  сільської
ради  

вирішив:
1.   Внести зміни до додатку 1 «Заходи з підготовки  об’єктів житлово

комунального господарства сільської ради до роботи в осінньо-зимовий пері-
од  2022-2023  років» (далі  –  Заходи)  затверджених  рішенням  виконавчого
комітету № 93 від 29.06.2022 року «Про підготовку закладів, підприємств,
установ,  об’єктів  житлово  комунального  господарства  територіальної
громади до осінньо – зимового періоду 2022-2023 рр.»,  а саме:   
1.1.  В розділі «Питна вода», пункт 1 викласти в новій редакції:
«Поточний ремонт колодязів  питної  води на  території  Миколаївської  СТГ
Сумського району Сумської області  (20 шт.)»;



1.2. В розділі 3 «Дорожньо – мостове господарство» пункт 3 доповнити під-
пунктом  5  «Северинівка  –  Мар’ївка  /Р-44/  (С191514)  та  підпунктом  6
«Степанівка – Северинівка -  Рогізне (С 191515);
1.3. Розділ 4  «Громадські будинки» доповнити наступними заходами:
- «Придбання циркулярного насосу в систему опалення в громадський буди-
нок  за  адресою:  с.  Северинівка,  вул.  Молодіжна  1,  поточний  ремонт
громадського будинку (будинок культури) Миколаївської сільської ради;
- «Поточний ремонт вимощення  громадського будинку (клуб) Миколаївської
сільської ради за адресою: с. Кекине, вул. Центральна 9а»;
- «Придбання та встановлення твердопаливного котла потужністю 18-20 кВт
в громадський будинок (клуб) Миколаївської сільської ради за адресою: с.
Постольне вул. Центральна,  55, капітальний ремонт громадського будинку
(клубу)»;
- «Поточний ремонт  громадського будинку (сільського будинку культури)
Миколаївської сільської ради за адресою: вул. Шевченка 67, с. Миколаївка»;
 - «Придбання теплогенератора ТГУ-600 в комплекті із системою опалення, 
енергозберігаючих віконних металопластикових блоків в кількості 3 шт., 
придбання металевих протипожежних дверей для Руднівського сільського 
клубу  за адресою: с. Руднівка. вул. Центральна 80.
-  «Придбання  теплогенератора  в  комплекті  із  системою  опалення  в
громадський будинок за адресою: вул. Центральна, 85 с. Кровне, поточний
ремонт покрівлі»; 
-  «Поточний ремонт приміщень будівлі  сільської  ради,  придбання  дверей,
придбання енергозберігаючих віконних металопластикових блоків  для гро-
мадського будинку с. Кровне, вул.Центральна,92 ;
- «Придбання та встановлення дверей в громадський будинок за адресою: с. 
Лікарське, вул. Шкільна 32а»;
       1.4. Затвердити Заходи   з підготовки  об’єктів житлово комунального
господарства сільської ради  до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023
років (далі – Заходи) в новій редакції  з урахуванням змін (додаток 1).

2.  Затвердити Заходи з підготовки закладів освіти Миколаївської сільської
територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років
(далі – Заходи) (додаток 2).

3. Затвердити Заходи  з   підготовки  КНП  Миколаївської  сільської  ради
«АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці»  до роботи в осінньо-зимовий період
2022-2023 років (далі – Заходи) (додаток 3).

4. Затвердити Заходи  з  підготовки  КНП  Миколаївської  сільської  ради
«АЗПСМ с. Постольне»  до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років
(далі – Заходи) (додаток 4). 

5. Начальнику  відділу  житлово  комунального  господарства,
комунальної власності, транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та
містобудування /Ольшанська А.В./, начальнику відділу культури та роботи з
молоддю /Родя С.В./, начальнику відділу освіти, молоді та спорту /Макшеєва



Н.С./,  керівникам комунальних некомерційних підприємств /Кіхтенко Н.А.,
Білінський Р.М./, забезпечити виконання заходів затверджених п.1.2.3.4 дано-
го рішення. 

6. Виконання заходів, затверджених пунктами 1, 2, 3, 4  даного рішення та
стан готовності підприємств, закладів сільської ради до роботи в осіньо
- зимовий період заслухати на черговому засіданні виконавчого комі-
тету в серпні місяці 2022 року. 

7. Контроль  за  виконанням даного  рішення  покласти  на  заступника  сі-
льського голови з  питань діяльності  виконавчих органів ради Рябуху
В.С.

Сільський голова                                                          Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено 12.08.2022



Додаток 1
до рішення виконавчого комітету 
Миколаївської сільської ради  
від 08.08.2022 року № 125

Заходи з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства сі-
льської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 роки

№
з/п

Заходи Термін
проведення

Відповідальні Примітка

1. Питна вода 
1 Поточний ремонт колодязів питної

води на території Миколаївської 
СТГ Сумського району Сумської 
області  (20 шт)

липень – 
жовтень 2022

Рябуха В.С.
Ольшанська А.В.
Гончаренко О.В.

Місцевий бю-
джет (за мож-
ливістю)

2 Очищення водопровідної  мережі липень -ли-
стопад 2022

ФОП Лисуєнко В.І. ФОП Лисуєнко
В.І.

3 Поточний ремонт водопровідної 
мережі 

січень-гру-
день 2022

ФОП Лисуєнко В.І.  ФОП Лисує-
нко В.І. 
Місцевий бю-
джет (за мож-
ливістю)

4 Очищення та хлорування питних 
колодязів 

серпень-
листопад 
2022

Ольшанська А.В.
Місцевий бю-
джет, інші 
джерела 
фінансування 
(за можли-
вістю)

5 Придбання лічильників обліку пи-
тної води та встановлення в адмін. 
приміщеннях та закладах  ку-
льтури

серпень-
листопад 
2022

Ольшанська А.В.
ФОП Лисуєнко

Місцевий бю-
джет

6 Приєднання до електричних ме-
реж об’єктів електропостачання  

липень -ли-
стопад 2022

ФОП Лисуєнко В.І.
відділ житлово-
комунального 
господарства,
Прийменко Р.М.

Місцевий бю-
джет, інші 
джерела 
фінансування 
(за можли-
вістю)

                      2. Вуличне освітлення

1 Реконструкція вуличного освітле-
ння с. Кровне 

червень –ли-
стопад 2022

Рябуха В.С. 
Ольшанська А.В.
Прийменко Р.М.

Місцевий бю-
джет, інші 
джерела 



фінансвання 
(за можли-
вістю)

2 Реконструкція вуличного освітле-
ння
с. Руднівка 

червень –ли-
стопад 2022

Рябуха В.С. 
Ольшанська А.В.
Прийменко Р.М.

Місцевий бю-
джет (за мож-
ливістю)

3 Реконструкція вуличного освітле-
ння
с. Перехрестівка

травень-
вересень 2022

Ольшанська А.В.
Гончаренко О.В.

Місцевий  бю-
джет

4 Реконструкція вуличного освітле-
ння
с. Рогізне

травень-
вересень 2022

Ольшанська А.В.
Гончаренко О.В.
Прийменко Р.М.

Місцевий  бю-
джет

5 Підключення від діючої мережі 
освітлення вул. Шевченка с. 
Яструбине (від.буд.№2 до буд.№ 
22)

липень  –ли-
стопад 2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства
Прийменко Р.М.
група 
«Благоустрій»

Місцевий бю-
джет
(за можли-
вістю)

6 Реконструкція вуличного освітле-
ння по вул.1 Травня с. Яструбине  

липень  –ли-
стопад 2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства
Прийменко Р.М.
група 
«Благоустрій»

Місцевий
(за можли-
вістю)

7 Підключення від діючої мережі 
освітлення поблизу сільського 
клуба с. Лікарське 

липень  –ли-
стопад 2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства
Прийменко Р.М.
група 
«Благоустрій»

Місцевий бю-
джет
(за можли-
вістю)

3.Дорожньо-мостове господарство

1 Капітальний ремонт дороги по ву-
лиці Шевченка від буд.№1 до буд.
№ 43 в с. Миколаївка Сумського 
району Сумської області       

вересень- гру-
день 2022

Рябуха В.С.
Ольшанська А.В.
Гончаренко О.В.

Місцевий бю-
джет (за мож-
ливістю)

2 Поточний ремонт комунальних 
доріг Миколаївської сільської ради

вересень- гру-
день 2022

Рябуха В.С.
Ольшанська А.В.
Гончаренко О.В.

Місцевий бю-
джет
(за можли-
вістю)

3 Експлуатаційне утримання авто-
мобільних доріг загального кори-
стування місцевого значення на 
території сільської ради:
1.Яструбине-Софіївка –Р-44 
(О191503)
2.Кровне –Верхнє Піщане-Н-07
(О191508)
3.Софіївка –Миколаївка-Хотінь-Н-
07
(О191513)

вересень- гру-
день 2022

Рябуха В.С.
Ольшанська А.В.
Гончаренко О.В.

Місцевий бю-
джет та спів-
фінансування 
«Дороги 
Сумщни»



4.Головашівка-Новосуханівка-Р-
44
(О191515)
5.Северинівка –Мар'ївка-/Р-44/
(С191514)
6.Степанівка-Северинівка-Рогізне
(С191515)

4 Встановлення зупинки очікування 
в с. Мар'ївка та с. Руднівка 

липень 2022 Відділ житлово-
комунального 
господарства, 
група 
«Благоустрій»

матеріал при-
дбаний

5 Поточний ремонт зупинки очіку-
вання в с. Кровне 

липень-
жовтень 2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства, 
група 
«Благоустрій»

Місцевий бю-
джет

6 Встановлення вказівних знаків з 
назвами вулиць населених пунктів
наступних округів: Посто-
льненський, Кровненський, 
Яструбинський,  Кекинський

         2022 Ольшанська А.В.
Гончаренко О.В.
група 
«Благоустрій»

Знаки придбані
(встановлення 
за можли-
вістю)

7 Придбання будівельних матеріалів
для поточного ремонту пішохідно-
го містка, що сполучає вул. 
Центральна та вул. Зарічну в с. 
Кровне

серпень-
листопад
2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;
група 
«Благоустрій»

Місцевий  бю-
джет (за мож-
ливістю)

8 Придбання будівельних матеріалів
для поточного ремонту пішохідно-
го містка, що сполучає 
вул .Центральну та вул. Зарічну в 
с. Руднівка

серпень-
листопад
2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;
група 
«Благоустрій»

Місцевий  бю-
джет (за мож-
ливістю)

4. Громадські будинки 

1 Придбання та встановлення 
твердопаливного котла 
потужністю 12-15 кВт в 
громадський будинок 
Миколаївської сільської ради за 
адресою: с. Кекине вул. Садова, 18

липень  –ли-
стопад 2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;
Рябуха В.С.

Місцевий  
бюджет

2 Поточний  ремонт ганку    громад-
ського будинку Миколаївської 
сільської ради (поліцейська стан-
ція) в селі Северинівка вул. Шев-
ченка, 5 Сумського району 
Сумської області 

липень  –ли-
стопад 2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;
Рябуха В.С.

Місцевий  
бюджет

3 Придбання  енергозберігаючих  ві- липень  –ли- Відділ житлово- Місцевий  



конних  металопластикових
блоків для  громадського  будинку
за  адресою:  с.  Кровне
вул. Центральна, 92

стопад 2022 комунального 
господарства;
Рябуха В.С.

бюджет

4 Придбання  твердопаливного  котла
та електронасосу циркуляційного в
систему опалення  для громадської
будівлі Миколаївської сільської ра-
ди за адресою:  с. Кровне вул. Цен-
тральна, 92

липень  –ли-
стопад 2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;
Рябуха В.С.

Місцевий  
бюджет

5  Встановити газовий котел в гро-
мадському будинку Миколаївської
сільської  ради   за  адресою:  вул.
Шевченка, 1                       с. Мико-
лаївка 

серпень-
листопад
2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;
Рябуха В.С.

Місцевий  
бюджет

6 Переобладнати  котел, який знахо-
диться  в  громадському  будинку
Миколаївської  сільської  ради   за
адресою: вул. Шевченка, 1 с. Ми-
колаївка

серпень-
листопад
2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;
Рябуха В.С.

Місцевий  
бюджет

7 Поточний  ремонт ганку 
адміністративної будівлі  Миколаї-
вської сільської ради  Сумського 
району Сумської області за 
адресою: вул. Кооперативна, 2, с. 
Яструбине, Сумського району, 
Сумської області 

серпень-
листопад
2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;
Рябуха В.С.

Місцевий  
бюджет

8 Поточний  ремонт громадського 
будинку Миколаївської сільської 
ради  по вул.Кооперативна,2           
с. Яструбине Сумського району 
Сумської області

серпень-
листопад
2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;
Рябуха В.С.

Місцевий  
бюджет

9 Придбання циркулярного насосу в
систему опалення в громадський 
будинок (будинок культури) Ми-
колаївської сільської ради за адре-
сою: с. Северинівка, вул. Мо-
лодіжна 1, 

серпень-
листопад
2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;
Рябуха В.С.

Місцевий  
бюджет

10 Поточний ремонт громадського 
будинку (будинок культури)  Ми-
колаївської сільської ради за адре-
сою: с. Северинівка, вул. Мо-
лодіжна 1

серпень-
листопад
2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;
Рябуха В.С.

Місцевий  
бюджет

11
Поточний  ремонт  котла,  димохо-
ду,  їх очищення  в  громадському
будинку (клуб) Миколаївської
сільської  ради  за  адресою: с.
Склярівка                    вул. Мо-
лодіжна, 5

серпень-
листопад
2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;
Рябуха В.С.

Місцевий  
бюджет

12 Поточний ремонт вимощення  
громадського будинку ( клуб) 
Миколаївської сільської ради за 

серпень-
листопад
2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;

Місцевий  
бюджет



адресою: с. Кекине,                         
вул. Центральна 9 а

Рябуха В.С.

13 Придбання  та  встановлення
твердопаливного  котла  потуж-
ністю 18-20 кВт в громадський бу-
динок  (клуб)  Миколаївської  сіль-
ської ради за адресою: с. Постоль-
не  вул.
Центральна,55

серпень-
листопад
2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;
Рябуха В.С.

Місцевий  
бюджет

14 Капітальний ремонт  громадського
будинку (клубу) по вул. Централь-
на,  55,  с.  Постольне  Сумського
району Сумської області 

серпень-
листопад
2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;
Рябуха В.С.

Місцевий  
бюджет

15 Поточний ремонт котла (Мрія) та
димоходу,  встановити  резервний
насос  та  провести  поточний  ре-
монт системи опалення топкового
приміщення  громадської  будинку
(будинок культури) за адресою: с.
Яструбине  вул. Центральна, 11

серпень-
листопад
2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;
Рябуха В.С.

Місцевий  
бюджет

16 Придбання теплогенератора ТГУ-
600 в комплекті із системою 
опалення для  Руднівського 
сільського клубу  за адресою: с. 
Руднівка. вул. Центральна 80

серпень-
листопад
2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;
Рябуха В.С.

Місцевий  
бюджет

17 Придбання енергозберігаючих ві-
конних металопластикових 
блоків для громадського будинку 
(клуб) за адресою: с. Руднівка,       
вул. Центральна 80

серпень-
листопад
2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;
Рябуха В.С.

Місцевий  
бюджет

18 Придбання дверей металевих 
протипожежних   для 
громадського будинку (клуб) за 
адресою: с. Руднівка,                       
вул. Центральна,80 

серпень-
листопад
2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;
Рябуха В.С.

Місцевий  
бюджет

19 Поточний ремонт громадського 
будинку (сільського будинку ку-
льтури) Миколаївської сільської 
ради  Сумського району Сумської 
області за адресою:                          
вул. Шевченка 67, с. Миколаївка,  

серпень-
листопад
2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;
Рябуха В.С.

Місцевий  
бюджет

20 Придбання теплогенератора в 
комплекті із системою опалення в 
громадський будинок (сільський 
будинок культури) за адресою: 
вул. Центральна, 85 с. Кровне

серпень-
листопад
2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;
Рябуха В.С.

Місцевий  
бюджет

21 Поточний ремонт покрівлі в гро-
мадському будинку (сільський бу-
динок культури) за адресою: вул. 

серпень-
листопад
2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;

Місцевий  
бюджет



Центральна, 85 с. Кровне Рябуха В.С.,
група 
«Благоустрій»

22 Поточний ремонт приміщень буді-
влі сільської ради с. Кровне, вул.-
Центральна,92 Миколаївської сіль-
ської ради Сумського району, 
Сумської області 

серпень-
листопад
2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;
Рябуха В.С.,
група 
«Благоустрій»

Місцевий  
бюджет

23 Придбання дверей в громадський 
будинок за адресою: с. Лікарське, 
вул. Шкільна 32а

серпень-
листопад
2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;
Рябуха В.С.

Місцевий  
бюджет

24 Придбання дверей для громадсь-
кого будинку за адресою: с. Кров-
не, вул. Центральна, 92 

серпень-
листопад
2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;
Рябуха В.С.

Місцевий  
бюджет

Комунальні будинки Миколаївської сільської ради

1 Приєднання електропостачання до
центральної  мережі в  будинку  за
адресою:  с.  Степаненкове,  вул.
Миру, 50/2

серпень-
листопад
2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;
Прийменко Р.М.

Місцевий  бю-
джет

2 Приєднання електропостачання до
центральної  мережі в  будинку  за
адресою: с.  Кровне,  вул.
Гірська,14

серпень-
листопад
2022

Відділ житлово-
комунального 
господарства;
Прийменко Р.М.

Місцевий  бю-
джет

Секретар виконавчого 
комітету                                                                               Світлана БІДНЕНКО
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Додаток 2
до рішення виконавчого комітету 
Миколаївської сільської ради  
від 08.08.2022 року №  125

Заходи
з підготовки закладів освіти до роботи
в осінньо–зимовий період 2022 – 2023р.

№
п/п

Заходи Термін
проведення

Відповідальні Примітка

1 Провести обстеження технічного стану,
визначення відповідності вимогам без-
пеки життєдіяльності будівель і споруд 
закладів освіти

До 15.07.2022 Відділ освіти, мо-
лоді та спорту, ке-
рівники закладів 
освіти

-

2 Провести технічну перевірку димових і 
вентиляційних каналів котелень

До 01.08.2022 Відділ освіти, мо-
лоді та спорту

Місцевий бю-
джет

3 Провести роботи на системах теплопо-
стачання, у тому числі:

 огляди  на  випробування  котлів,
трубопроводів у відповідності до вимог
Правил технічної експлуатації ТУ і ТМ;

 ревізію  мережних  насосів,  ви-
пробування механічної частини насосів
та їх електроприводів;

 наявність  термометрів  і
манометрів та їх повірку;

 ремонт та наладку теплової авто-
матики,  відновлення  теплоізоляції,  ге-
рметизацію інженерних вводів,  проми-
вку  та  гідравлічне  випробування  си-
стем опалення; 

 ремонт  та  випробування  тепло-
мереж;

 забезпечити  введення  в  роботу
опалювальних  систем  при  зниженні
середньодобової  температури  зовні-
шнього повітря до +8° С і нижче протя-
гом 5 діб.

До 01.10.2022 Відділ освіти, мо-
лоді та спорту

Місцевий бю-
джет

4 Провести peмoнтні роботи у котельнях 
закладів освiти (побiлка, фарбування 
трубопроводiв, ремонт вибоїн підлоги 
тощо)

До 01.09.2022 Керівники закла-
дів освіти

Місцевий бю-
джет

5 Забезпечити у повному обсязі твердим 
паливом котельні закладів освіти

До 01.09.2022 Відділ освіти, мо-
лоді та спорту

Місцевий бю-
джет

6 Провести огляд освітлення та забезпе-
чити заміну непрацюючих електроламп

До 01.09.2022 Керівники закла-
дів освіти

Місцевий бю-
джет

7 Здійснити придбання вікон і дверей у 
Кровненський ЗЗСО, Северинівську 
ЗОШ, Лікарський НВК, Яструбинський 
НВК

До 01.10.2022 Відділ освіти, мо-
лоді та спорту

Місцевий бю-
джет (за мож-
ливості)

8 Провести огляд будівель та приміщень 
закладу освіти на відповідність прави-
лам пожежної безпеки, наявності ін-

До 01.09.2022 Керівники закла-
дів освіти

-



1

струкцій по порядку дій у разі виникне-
ння надзвичайної ситуації(пожежі) та 
Планів евакуації на кожному крилі бу-
дівель, перевірити стан евакуаційних 
виходів, стан та можливість відкриття, 
у разі потреби, запасних виходів тощо

9 Провести технічну експертизу вогнега-
сників, за потреби зробити перезарядку

До 01.09.2022 Відділ освіти, мо-
лоді та спорту

Місцевий бю-
джет

10 За умови додаткового фінансування 
здійснити вогнезахисну обробку 
дерев’яних конструкцій дахів закладів 
освіти

До 01.10.2022 Відділ освіти, мо-
лоді та спорту

Місцевий бю-
джет (за мож-
ливості)

11 Забезпечити проходження навчання та 
атестацію персоналу, які будуть працю-
вати у котельні, навчання працівників, 
відповідальних за теплове господарство
закладів освіти

До 01.10.2022 Відділ освіти, мо-
лоді та спорту, ке-
рівники закладів 
освіти

Місцевий бю-
джет

12 Провести обстеження теплових мереж, 
теплових пунктів, обладнання після ви-
конання ремонтних робіт та оформити 
актом готовності закладу до експлуата-
ції.

До 01.10.2022 Відділ освіти, мо-
лоді та спорту, ке-
рівники закладів 
освіти

-

13 Забезпечити контроль за споживанням 
паливно-енергетичних ресурсів

Протягом 
опалювально-
го сезону

Керівники закла-
дів освіти

-

14 Перевірити заклади освіти та прилеглі 
території на наявність вибухових 
предметів спільно з фахівцями ДСНС

До 01.09.2022 Відділ освіти, мо-
лоді та спорту, ке-
рівники закладів 
освіти

-

15 Привести евакуаційні шляхи у відповід-
ність до норм законодавства

До 01.09.2022 Керівники закла-
дів освіти

-

16 Привести у готовність наявний фонд 
захисних споруд цивільного захисту 
або створити новий (на базі тиру в Ми-
колаївському НВК)

До 01.09.2022 Відділ освіти, мо-
лоді та спорту

Місцевий бю-
джет, інші дже-
рела фінансува-
ння (за можли-
вості)

17 Дообладнати споруди подвійного при-
значення та найпростіші укриття в 
закладах освіти громади

До 01.09.2022 Відділ освіти, мо-
лоді та спорту, ке-
рівники закладів 
освіти

Місцевий бю-
джет (за мож-
ливості)

18 Створити запаси матеріалів, обладнан-
ня, інструменту, води та медичних 
засобів у закладах освіти громади

До 01.09.2022 Відділ освіти, мо-
лоді та спорту, ке-
рівники закладів 
освіти

Місцевий бю-
джет

19 Забезпечити заклади освіти Миколаї-
вської сільської ради генераторами та 
засобами автономного обігріву та осві-
тлення

До 01.09.2022 Відділ освіти, мо-
лоді та спорту

Місцевий бю-
джет, інші дже-
рела фінансува-
ння (за можли-
вості)

20 Здійснити поточний ремонт частини 
покрівлі Миколаївського НВК

До 01.10.2022 Відділ освіти, мо-
лоді та спорту

Місцевий бю-
джет, інші дже-
рела фінансува-
ння (за можли-
вості)

21 Провести поточний ремонт частини До 01.10.2022 Відділ освіти, мо- Місцевий бю-



1

покрівлі Лікарського НВК лоді та спорту джет, інші дже-
рела фінансува-
ння (за можли-
вості)

22 Виконати поточний ремонт частини 
покрівлі Кровненського ЗДО «Пролі-
сок»

До 01.10.2022 Відділ освіти, мо-
лоді та спорту

Місцевий бю-
джет, інші дже-
рела фінансува-
ння (за можли-
вості)

23 Провести поточний ремонт котельні Лі-
карського НВК

До 01.10.2022 Відділ освіти, мо-
лоді та спорту

Місцевий бю-
джет (за мож-
ливості)

24 Здійснити поточний ремонт топкової  
Северинівської ЗОШ із заміною опалю-
вального котла

До 01.10.2022 Відділ освіти, мо-
лоді та спорту

Місцевий бю-
джет (за мож-
ливості)

25 Забезпечити поточний ремонт 
електрообладнання топкових у закладах
освіти громади

До 01.10.2022 Відділ освіти, мо-
лоді та спорту

Місцевий бю-
джет (за мож-
ливості)

26 Виконати поточний ремонт вимощення 
Северинівської ЗОШ

До 01.10.2022 Відділ освіти, мо-
лоді та спорту

Місцевий бю-
джет (за мож-
ливості)

27 Забезпечити встановлення твердопали-
вних (дров’яних) котлів у Миколаї-
вському НВК, Кровненському ЗДО 
«Пролісок», КДНЗ «Веселка»

До 01.10.2022 Відділ освіти, мо-
лоді та спорту

Місцевий бю-
джет (за мож-
ливості)

Секретар виконавчого 
комітету                                                                               Світлана БІДНЕНКО

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету 
Миколаївської сільської ради  
від 08.08.2022 року №  125

Заходи
з підготовки Комунального некомерційного підприємства Миколаївської сі-

льської ради «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини Різдва
Пресвятої Богородиці» до роботи в осінньо-зимовий період  2022-2023 роки



1

№
з/п

Заходи Термін
проведення

Відповідальні Примітка

1 Провести аналіз лікувальних
закладів взимку та затвердити

заходи щодо підготовки до
наступного осінньо-зимового

періоду 2022-2023 років

До 01 серпня 
2022 року

Кіхтенко Н.А. Коштів не
потребує

2 Призначити відповідальних осіб
за виконання заходів по

підготовці закладів КНП до
осінньо-зимового періоду 2022-

2023 років

До
01серпня2022
року

Кіхтенко Н.А. Коштів не
потребує

3 Провести обстеження будівель та
споруд закладів КНП

До 01 серпня 
2022 року

Кіхтенко Н.А. Коштів не 
потребує

4 Поточний ремонт системи 
опалення Пункту здоров’я 
с.Кровне Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської
області (ДК 021:2015:45000000-
7-  Будівельні роботи та 
поточний ремонт)

Серпень-
вересень 2022 
року

Кіхтенко Н.А. Місцевий 
бюджет, інші
джерела 
фінансування
(за можли-
вістю)

5 Поточний ремонт приміщень 
Пункту здоров’я с. Кровне 
Кровне Миколаївської сільської 
ради Сумського району Сумської
області (ДК 021:2015:45000000-
7-  Будівельні роботи та 
поточний ремонт)

Серпень-
вересень 2022 
року

Кіхтенко Н.А. Місцевий 
бюджет, інші
джерела 
фінансування
(за 
можливістю)

6 Провести косметичний ремонт 
топкової амбулаторії загальної 
практики-сімейної медицини 
села Миколаївка, вул. 
Пролетарська,45

Серпень 2022 
року

Кіхтенко Н.А. Місцевий 
бюджет, інші
джерела 
фінансування
(за 
можливістю)

 Поточний ремонт огородження 
на території Комунального 
некомерційного підприємства 
Миколаївської сільської ради 
«Амбулаторії загальної
практики-сімейної медицини 
Різдва Пресвятої Богородиці» по 
вул. Пролетарська, 45 с. 
Миколаївка Сумського району 
Сумської області (45000000-7

— Будівельні роботи та 
поточний ремонт)

Вересень – 
листопад 2022 
року

Кіхтенко Н.А. Місцевий 
бюджет, інші
джерела 
фінансування
(за 
можливістю)

8 Поточний ремонт огородження на
території Пункту здоров’я в с. 
Кровне Миколаївської сільської 
ради Сумського району Сумської 
області (ДК 021:

2015: 45000000-7 – 
Будівельні роботи та 
поточний ремонт)

Вересень – 
листопад 2022 
року

Кіхтенко Н.А. Місцевий 
бюджет, інші
джерела 
фінансування
(за 
можливістю)
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9 Улаштування бетонно-
дорожнього покриття на 
території Комунального 
некомерційного підприємства 
Миколаївської сільської ради 
«Амбулаторія загальної 
практики-сімейної медицини 
Різдва Пресвятої Богородиці» по 
вул. Пролетарська, 45 с. 
Миколаївка Сумського району 
Сумської області (45000000-7- 
Будівельні роботи та поточний 
ремонт, ДБН А.2.2-3:2014)

Серпень-
вересень 2022 
року

Кіхтенко Н.А. Місцевий 
бюджет, інші
джерела 
фінансування
(за 
можливістю)

10 Провести перевірку димових та 
вентиляційних каналів, газоходи 
в топкових закладів КНП

Серпень 2022 
року

Кіхтенко Н.А. Місцевий 
бюджет, інші
джерела 
фінансування
(за можли-
вістю)

11 Створити необхідні запаси 
твердого палива  (дров та 
брикетів) для забезпечення 
дотримання температурного 
режиму закладів КНП для роботи
в умовах осінньо-зимового 
періоду 2022-2023 років

Серпень-
вересень 2022 
року

Кіхтенко Н.А. Місцевий 
бюджет, інші
джерела 
фінансування
(за можли-
вістю)

12  Код за ДК 021:2015 - 03410000-7
Деревина (дрова твердих порід 
колоті)  

Серпень-
вересень 2022 
року

Кіхтенко Н.А. Місцевий 
бюджет, інші
джерела 
фінансування
(за 
можливістю)

13 Код за ДК 021:2015- 03410000-7 
Паливні брикети з деревини 
твердих порід

Серпень-
вересень 2022 
року

Кіхтенко Н.А.  Місцевий 
бюджет, інші
джерела 
фінансування
(за 
можливістю)

14 Здійснювати заходи щодо дотри-
мання правил і вимог  нормати-
вно – правових актів з питань 
охорони праці , техніки безпеки 
та проти пожежного захисту

Постійно Кіхтенко Н.А. Коштів не 
потребує

15 До початку опалювального се-
зону завершити в повному обсязі 
роботи спрямовані на забезпече-
ння безперебійного функціонува-
ння топкових

До 01 жовтня 
2022 року

 Кіхтенко Н.А. Місцевий 
бюджет, інші
джерела 
фінансування
(за 
можливістю)

16 Провести пробне опалення та 
усунути виявлені недоліки у 
процесі випробування котлів 

До 01 жовтня 
2022 року

Кіхтенко Н.А. Коштів не 
потребує

17 Проводити технічний огляд, 
перезарядку та придбання вогне-

Протягом 2022 
рік

Кіхтенко Н.А. Місцевий 
бюджет, інші
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гасників, пожежних щитів джерела 
фінансування
(за можли-
вістю)

18 Перезарядка вогнегасників, код 
50410000-2 за ДК 021:2015 
«Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування вимірювальних, 
випробувальних і контрольних 
приладів»

Протягом 2022 
рік

Кіхтенко Н.А. Місцевий 
бюджет, інші
джерела 
фінансування
(за можли-
вістю)

19 Щит пожежний в комплекті (Код
по ДК 021:2015: 35110000-8: 
Протипожежне, рятувальне та 
захисне обладнання)

Протягом 2022 
рік

Кіхтенко Н.А. Місцевий 
бюджет, інші
джерела 
фінансування
(за можли-
вістю)

20 Вогнезахисна обробка 

дерев’яних конструкцій даху 

(згідно код ДК 021:2015: 

77220000-8 Послуги з просочува-

ння деревини) Комунального 

некомерційного підприємства 

Миколаївської сільської ради 

«Амбулаторія загальної 

практики-сімейної медицини Рі-

здва Пресвятої Богородиці» по 

вул. Пролетарська, 45 с. Миколаї-

вка Сумського району, Сумської 

області

Серпень-
вересень 2022 
року

Кіхтенко Н.А. Місцевий 
бюджет, інші
джерела 
фінансування
(за можли-
вістю)

Секретар виконавчого 
комітету                                                                               Світлана БІДНЕНКО
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Додаток 4
до рішення виконавчого комітету 
Миколаївської сільської ради  
від 08.08.2022 року №  125

Заходи
з підготовки КНП Миколаївської сільської ради «АЗПСМ с. Постольне»  до

роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років

№
з/п

Заходи Термін
проведення

Відповідальні Примітка

1 Завершення поточного ремонту по
утепленню вхідної групи  ганків  
будівлі амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини 
с.Постольне

серпень – 
жовтень 2022

Білінський Р.М. Місцевий бю-
джет 

2 Поточний  ремонт  даху  топкової
будівлі амбулаторії  загальної
практики  сімейної  медицини
с.Постольне 

серпень – 
жовтень 2022

Білінський Р.М. Місцевий бю-
джет
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3 Встановлення  вентиляційної  си-
стеми  у  приміщенні  генераторної
амбулаторії загальної практики сі-
мейної медицини с.Постольне

серпень – 
жовтень 2022

Білінський Р.М. Місцевий бю-
джет

4 Поточний  ремонт  витяжного  ди-
моходу  у  генераторній   амбула-
торії  загальної  практики  сімейної
медицини с.Постольне

серпень – 
жовтень 2022

Білінський Р.М. Місцевий бю-
джет

5 Поточний ремонт генератора серпень – 
жовтень 2022

Білінський Р.М. Місцевий бю-
джет

6 Поточний  ремонт  та  технічне
обстеження системи опалення

серпень – 
жовтень 2022

Білінський Р.М. Місцевий бю-
джет

Секретар виконавчого 
комітету                                                                               Світлана БІДНЕНКО

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 126

 08.08.2022                                                                                      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», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
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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. Капітанівка,
біля водного об’єкту (дамба) (згідно акту № 17 від 28 липня 2022, заявник Луче-
нко ---------------------------).

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  В. Рябуху.

Сільський голова                            Сергій САМОТОЙ
Оприлюднено 12.08.2022

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 127

 08.08.2022                                                                                      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», виконком сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень:
1.1.Забарі ---------------------- Шевченка, 26 (згідно акту № 16 від 18 липня 2022
року).
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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  В. Рябуху.

Сільський голова                  Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 12.08.2022

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 128

 08.08.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про надання матеріальної допомоги
гр. ----------------------

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

вирішив:

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

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

Сільський голова                                                                Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 12.08.2022

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 129

 08.08.2022                                                                                      с. Миколаївка

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

Розглянувши заяву гр. ---------------------------, жителя                             с. Ми -
колаївка, про надання йому матеріальної допомоги на лікування у зв’язку з отри-
маним пораненням при участі в бойових діях під час проходження служби в ЗСУ,
відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування  Україні»,
пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України  № 252 від 11.03.2022 року «Деякі
питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»,
Програми  соціального  захисту  населення  на  території  Миколаївської  сільської
ради на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням третьої сесії Миколаївської сі-
льської  ради  восьмого  скликання  від  23.12.2020  року  №  25  (зі  змінами),  ви-
конавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Надати гр. ---------------------------- матеріальну допомогу на лікування у розмірі
10 000,00 грн. (десять тисяч гривень) без утримання податків та зборів.

2. Головному бухгалтеру сільської ради здійснити виплату допомоги відповідно
до чинного законодавства.
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          Сільський голова                          Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 12.08.2022

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 130

 08.08.2022                                                                                      с. Миколаївка

Про надання матеріальної 
допомоги 

Розглянувши заяву гр. ---------------------, жительки села Склярівка, про нада-
ння матеріальної допомоги на лікування -----------------------------, у зв’язку з отри-
маним ним пораненням при участі в бойових діях під час проходження служби в
ЗСУ,  відповідно  до  статті  34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування
Україні», пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України  № 252 від 11.03.2022
року «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєн-
ного стану»,  Програми соціального захисту населення на території Миколаївської
сільської ради на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням третьої сесії Миколаї-
вської сільської ради восьмого скликання від 23.12.2020 року № 25 (зі змінами),
виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1.Надати гр. ------------------------------ допомогу на лікування -----------------------------
у розмірі 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень) без утримання податків та зборів.

2.Головному бухгалтеру сільської ради здійснити виплату допомоги відповідно
до чинного законодавства.
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 Сільський голова                          Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 12.08.2022


	Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій даху (згідно код ДК 021:2015: 77220000-8 Послуги з просочування деревини) Комунального некомерційного підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці» по вул. Пролетарська, 45 с. Миколаївка Сумського району, Сумської області
	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. Капітанівка, біля водного об’єкту (дамба) (згідно акту № 17 від 28 липня 2022, заявник Лученко ---------------------------).

