
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 254

09.12.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про  хід  та  результат  виконання  Програми  соціально  -  економічного
розвитку Миколаївської сільської територіальної громади за 2022 рік та
схвалення заходів проекту Програми соціально - економічного розвитку
на 2023-2025 роки

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27, підпункту 1 пункту 2
статті 52, пункту 6 статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», заслухавши інформацію доповідачів про хід та результат виконання
Програми соціально  -  економічного  розвитку  Миколаївської  сільської
територіальної громади (далі – Програма) за 2022 рік та розглянувши проєкт
Програми  на  2023  -2025  роки,  з  метою  планування  та  розвитку
територіальної громади виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Звіт начальника відділу економічного розвитку та залучення інвестицій

Шаповал Н.І. про хід та результат виконання заходів Програми на те-
риторії  громади протягом 2022 року прийняти до відома (додаток 1
додається).  Стан  виконання  заходів  Програми  за  2022  рік  вважати
задовільним. 

2. Схвалити заходи до проекту Програми соціально - економічного роз-
витку  Миколаївської  сільської  територіальної  громади  на  2023-2025
роки. 

3. Начальнику  відділу  економічного  розвитку  та  залучення  інвестицій
Шаповал  Н.І.  подати  на  розгляд  чергового  засідання  сільської  ради
схвалений  проект  Програми соціально  -  економічного  розвитку  на
2023-2025 роки. .

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

Сільський голова                                                             Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено  13.12.2022



Звіт
про виконання Програми економічного та соціального розвитку

Миколаївської сільської ради за 2022 рік
 
        Програма економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської
ради на 2020-2022 роки затверджена рішенням сорок другої сесії  восьмого
скликання Миколаївської сільської ради від 18.11.2019 року (зі змінами). Дана
Програма базується на аналізі  соціально-економічної ситуації, яка враховує
стан  розвитку  громади,  а  також  зовнішніх  і  внутрішніх  чинників.  Вона
визначає  цілі  та  пріоритети  соціально-економічного  розвитку  громади,
складається з семи розділів: 

I.Реформування і розвиток житлово-комунального господарства;
II.Комунальне майно,земельні відносини та містобудування;
III.Соціальна політика;
IV.Культура і духовність;
V. Охороназдоров'я;
VI.Освіта;
VII.  Фізична  культура і  спорт.

       Фінансування  заходів  програми  в  2022  році  здійснювалося  з
урахуванням  реальних  можливостей  бюджету  Миколаївської  сільської
територіальної  громади  та  відповідно  до  постанови  КМУ  №590  «Про
затвердження  Порядку  виконання  повноважень  Державною  казначейською
службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» від 09.06.2021р. (зі
змінами)  і  склало  13 885,1  тис.грн  при  запланованому  обсязі  в  бюджеті
15 151,8 тис.грн, що становить виконання 91,6 %. 

        З  метою  організаційного,  інформаційно-аналітичного  та  матеріально-
технічного забезпечення діяльності сільської ради та її виконавчого комітету
та для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень (1 405,5
тис.грн):
        - придбано та встановлено твердопаливні котли, комплектуючі до них в
адміністративних будівлях с.Кекине, с.Кровне на суму 81,0 тис.грн;
       -  витрати на забезпечення технічного обслуговування, утримання та
ремонту  систем  газопостачання,  сигналізаторів,  димових  вентиляційних
каналів та обладнання топкових становлять 27,5 тис.грн;
        -  придбані  лічильники  обліку  питної  води  для  адмін.будівлі
Миколаївської сільської ради в с.Кекине, с.Яструбине на суму 1,8 тис.грн;
       - придбано генератори бензинові для адмін.приміщень Миколаївської
сільської ради в с.Кекине, с.Кровне на суму 60,9 тис.грн;
        - придбані  та замінені вікна (7шт.) в адмін.будівлі с.Кровне на суму
47,1тис.грн;
       - проведено  улаштування віконних укосів в адмін.будівлі с.Кровне на
суму 43,4тис.грн;
       - придбані  та встановлені двері металопластикові в адмін.приміщення
с.Кровне на суму 24,9 тис.грн;



       -  проведений  поточний  ремонт  ганку  адміністративної  будівлі
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області за адресою:
вул.  Кооперативна,  2,  с.Яструбине,  Сумського району,  Сумської  області  на
суму 116,0 тис.грн;
       -  проведено поточний  ремонт громадського будинку Миколаївської
сільської  ради   по  вул.Кооперативна,  2  с.  Яструбине  Сумського  району
Сумської області на суму 355,6 тис.грн;
       -  проведено  поточний  ремонт  покрівлі  громадського  будинку
Миколаївської сільської ради по вул.Кооперативна, 2 с.Яструбине Сумського
району Сумської області на суму 386,2 тис.грн;
        Всього на поточний ремонт адміністративної будівлі Миколаївської
сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області  за  адресою:  вул.
Кооперативна,  2,  с.Яструбине,  Сумського  району,  Сумської  області
витрачено коштів в сумі 857,8 тис.грн
       -  проведено  поточний  ремонт  приміщень  громадського  будинку
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області за адресою:
с.Кекине, вул.Садова,18 на суму 261,1 тис.грн;
         
     З метою надання послуг з організації  культурного дозвілля населення
(5 082,4тис.грн):
     -  витрати на проведення оцінки технічного стану  та  експлуатаційної
придатності  захисної  споруди  цивільної  оборони  "протирадіаційних
укриттів" (3шт.) становлять 71,6 тис.грн;
     - проведено поточний ремонт  громадського будинку (будинок культури)
Миколаївської сільської ради за адресою: с. Северинівка, вул. Молодіжна 1 на
суму 610,0 тис.грн;
     -  проведено  поточний  ремонт  водовідведення  громадського  будинку
(будинок культури)  Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області за адресою: с.Северинівка, вул. Молодіжна 1 на суму 370,7 тис.грн;
     -  проведено  поточний  ремонт  захисної  споруди  цивільної  оборони
"протирадіаційного укриття" № 70929, розташованого за адресою: Сумський
район, с. Северинівка, вул. Молодіжна, 1 на суму 229,7 тис.грн.
            Всього на поточний ремонт Северинівського СБК витрачено
коштів в сумі 1 210,4 тис.грн.
      -  проведено  поточний  ремонт  захисної  споруди  цивільної  оборони
"протирадіаційного укриття" № 70928, розташованого за адресою: Сумський
район, с. Миколаївка, вул. Шевченка, 67 на суму 475,7 тис.грн;
     - проведено поточний ремонт громадського будинку (сільського будинку
культури) Миколаївської сільської ради  Сумського району Сумської області
за адресою: вул. Шевченка 67, с. Миколаївка на суму 592,2 тис.грн;
       Всього на поточний ремонт Миколаївського СБК витрачені кошти в
сумі 1 067,9 тис.грн.
    - проведено поточний ремонт вимощення  громадського будинку (клуб)
Миколаївської сільської ради за адресою: с. Кекине, вул. Центральна 9а на
суму 153,0 тис.грн;



    - проводиться капітальний ремонт  громадського будинку (клубу) по вул.
Центральна,  55,  с.  Постольне Сумського району Сумської  області  на  суму
1 527,0тис.грн;
     - проведений поточний ремонт покрівлі Кровненського СБК за рахунок
придбаних будівельних матеріалів на суму 33,8 тис.грн;
     -  проведена  підготовка  до  опалювального  періоду  топкових  закладів
культури  на  суму  77,6  тис.грн,  а  саме:  придбано  та  встановлено
твердопаливний котел,  комплектуючі до  нього в  Постольненському
сільському клубі, придбаний циркуляційний насос для Северинівського СБК,
проведено  поточний  ремонт  димоходу  Склярівського  сільського  клуба  та
топкової Кровненського СБК;
     -  придбано  та  встановлено  теплогенератор  ТГУ-600  в  комплекті  для
Руднівського с/клубу на суму 106,4 тис.грн;
    - придбано теплогенератор ТГУ-1200 в комплекті для Кровненського СБК
на суму 266,0 тис.грн;
     -  придбані лічильники обліку питної води для для сільських будинків
культури Миколаївської сільської ради в кількості 4шт. (Миколаївський СБК
-2шт.,  Северинівський  СБК-1шт.,  Яструбинський  СБК-1шт.)  на  суму  8,4
тис.грн;
     -  витрати  на  забезпечення  технічного  обслуговування,  утримання  та
ремонту  систем  газопостачання,  сигналізаторів,  димових  вентиляційних
каналів та обладнання топкових становлять 2,0 тис.грн;
     - придбані  та  встановлені  енергозберігаючі  віконні  металопластикові
блоки  в  громадському  будинку  (клуб)  за  адресою:  с.  Руднівка,  вул.
Центральна 80 на суму 47,1 тис.грн;
     - придбані та встановлені двері в Руднівському сільському клубі на суму
19,2тис.грн.
     До завершення бюджетного 2022 року планується придбання генератора
(1шт.) для Миколаївського СБК (35кВт) на суму 492,0 тис.грн.
        
      Для забезпечення утримання в належному технічному стані  об’єктів
водопровідно-каналізаційного господарства (249,4 тис.грн):
    - придбані матеріали та обладнання для поточного ремонту та утримання в
належному стані мереж водопостачання на суму 153,3 тис.грн;
   - проведені поточні ремонти водопровідної мережі Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської області на суму 93,4 тис.грн;
    -  проведені  проектні  роботи  для  розмежуваня  показників  лічильників
електроенергії  на  артсвердловині вул.  Перемоги с.Миколаївка  на  суму 2,7
тис.грн.
    
       З метою підвищення рівня благоустрою населених пунктів Миколаївської
сільської ради (1 290,1 тис.грн):
    -  проведений  поточний  ремонт  колодязів  питної  води  по  території
Миколаївської  СТГ  Сумського  району  Сумської  області  (24шт.)  на  суму
840,1 тис.грн;



    -  придбано та встановлено систему відеоспостереження для населених
пунктів  Миколаївської  сільської  ради  (села:Миколаївка,  Спаське,  Кровне,
Руднівка, Кекине, Капітанівка, Яструбине, Графське) на суму 450,0 тис.грн.
    
       З метою забезпечення заходів для розробки документації із землеустрою
(60,8тис.грн):

      - виготовлено технічну документацію із землеустрою на суму 2,5 тис.грн;
      -  здійснюється  виготовлення  технічних  документацій  з  нормативно-
грошової оцінки земельних ділянок під водними об'єктами, які розташовані
за  межами  населених  пунктів  с.Бондарівщина,  в  районі  с.Над'ярного  та
с.Кровне на суму 58,3тис.грн.
            
Для забезпечення розвитку інфраструктури території (707,1 тис.грн):
     -  проводиться Будівництво  системи  відеоспостереження  вулиць
с.Постольне, Сумського району, Сумської області на суму 707,1 тис.грн.
     Кошти заплановані в бюджеті на реконструкцію вуличного освітлення
населених пунктів сільської ради (8 КТП) (с.Кровне, с.Руднівка, с.Яструбине,
с.Мар'ївка, с.Перехрестівка) в зв'язку з відключенням вуличного освітлення
на період дії воєнного стану були перерозподілені на інші видатки.
      
      Для покращення стану інфраструктури доріг (3 000 тис.грн):
    - на умовах співфінансування здійснювалося експлуатаційне утримання
автомобільних  доріг  загального  користування  місцевого  значення
Миколаївської  ОТГ  (Яструбине-Софіївка,  Софіївка-Миколаївка-Хотінь,
Кровне-Верхнє  Піщане,  Головашівка-Новосуханівка,  Северинівка-Мар'ївка,
Степанівка-Северинівка-Рогізне) на суму 3 000,0 тис.грн. 
     В зв’язку із встановленою черговістю видатків відповідно до постанови
КМУ  №590  від  09.06.2021р.  (зі  змінами)  капітальний  ремонт  дороги  по
вулиці Шевченка від буд. №1 до буд. №43 в с.Миколаївка Сумського району
Сумської  області  не  здійснювався.  В  УДКСУ  в  Сумському  районі
зареєстровані договори на проведення робіт та здійснення технічного нагляду
по даному об’єкту на суму 1596,4 тис.грн.  
   
          Для створення належних умов у закладах охорони здоров’я для надання
якісних медичних послуг громади (1 248,2 тис.грн): 
    
    - проведений  поточний ремонт пункту здоров'я с.Кровне на суму 742,0
тис.грн;
    -  проводиться  поточний  ремонт  огородження  на  території  КНП  МСР
"АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці" на суму 301,0 тис.грн;
    - проведене облаштування твердого покриття на території КНП «АЗПСМ
Різдва Пресвятої Богородиці» на суму 95,1 тис.грн;
    -  до завершення бюджетного 2022 року планується провести поточний
ремонт огородження на території ПЗ в с.Кровне на суму 110,1 тис.грн.



Відділом освіти, молоді та спорту Миколаївської сільської ради згідно
Програми  соціально-економічного  розвитку  громади  у  2022  році  (841,6
тис.грн):
    -  протягом  трьох  років  здійснено  поточний  ремонт  частини  покрівлі
Лікарського ліцею (над харчоблоком, у коридорі, над спортивною залою). У
2022 році витрати склали – 193,8 тис.грн;
    -  завершується  утеплення  цоколю  Северинівської  гімназії  на  суму
458,3 грн;
    -  здійснено  поточний  ремонт  частини  покрівлі  ДНЗ  «Пролісок»
Миколаївської сільської ради на суму 189,5 тис.грн;
    - Проектно-кошторисна документація на будівництво футбольного поля зі
штучним покриттям у с.Миколаївка на території НВК була замовлена. Однак
через початок військового вторгнення рф договір не був заключений, ПКД не
виготовлялася.
         
        Завдяки цілеспрямованій роботі сільської ради та виконавчого комітету
вдалося забезпечити нормальне функціонування  освітніх закладів, закладів
культури та медицини, покращити їх матеріально-технічний стан, покращити
інфраструктуру сільських населених пунктів та досягти певних позитивних
результатів у забезпеченні життєдіяльності громади.

 
Начальник відділу економічного                                
розвитку та залучення інвестицій                                 Наталія ШАПОВАЛ



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 255

09.12.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про  хід  та  результат  виконання  Програми  забезпечення  пожежної
безпеки та захисту населення і території Миколаївської сільської ради
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за 2022
рік та схвалення проекту Програми забезпечення пожежної безпеки та
захисту  населення  і  території  Миколаївської  сільської  ради  від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2023 –
2024 рік.

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27, підпункту 1 пункту 2
статті 52, пункту 6 статті 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», заслухавши інформацію доповідачів про хід та результат виконання
Програми забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і  території
Миколаївської  сільської  ради  від  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та
природного  характеру  за  2022  рік (далі  –  Програма)  за  2022  рік  та
розглянувши проєкт Програми  на 2023 рік, з метою забезпечення пожежної
безпеки на території громади, захисту населення та території від незвичайних
ситуацій  техногенного  та  природного  характеру  виконавчий  комітет
сільської ради, 

вирішив:
1. Звіт начальника відділу культури та роботи з молоддю Роді С.В. про

хід та результат виконання заходів Програми в закладах культури про-
тягом 2022 року прийняти до відома (додаток 1 додається). Стан ви-
конання заходів Програми за 2022 рік вважати задовільним. 

2. Звіт  начальника  відділу  житлово  комунального  господарства,
комунальної  власності,  транспорту,  благоустрою,  розвитку  інфра-
структури та містобудування Ольшанської А.В. про хід та результат ви-
конання заходів Програми на території  громади прийняти до відома
(додаток 2 додається). Стан виконання заходів Програми за 2022 рік
вважати виконаним не в повному обсязі. 

3. Схвалити проект Програми забезпечення пожежної безпеки та захисту
населення і території Миколаївської сільської ради від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру на 2023 – 2024 рік..

4.  Начальнику відділу житлово комунального господарства, комунальної
власності,  транспорту,  благоустрою,  розвитку  інфраструктури  та
містобудування Ольшанської А.В. подати на розгляд чергового засідан-
ня сільської ради схвалений проект Програми забезпечення пожежної



безпеки та захисту населення і території Миколаївської сільської ради
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на
2023 – 2024 рік з урахуванням пропозицій наданих виконавчим комітет.

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

Сільський голова                                                        Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  13.12.2022



Додаток 2 до рішення 
виконавчого комітету 
№ 255 від 09.12.2022 

року
ЗВІТ

відділу житлово-комунального господарства,
комунальної власності, транспорту, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування

про виконання Програми забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і територій
Миколаївської сільської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

за 2022 рік
№
з/п

Найменування
заходів Програми

Термін
виконанн
я заходів

Джерела
фінансуванн

я

Орієнтовні обсяги
фінансування, тис. грн

Виконавці Відмітка про виконання

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.

1 Придбання  
пожежної машини 
(ЗИЛ – 131) для 
місцевої пожежної 
охорони при 
Миколаївській 
сільській раді

2021 рік Місцевий
бюджет

0,00 840,00 0,00 Сільська рада Не виконано 

2 Забезпечення 
водіїв місцевої 
пожежної охорони 
засобами 
індивідуального 
захисту

2020-2022
роки

Місцевий
бюджет

100,00 50,00 50,00 Сільська рада,
відділ  ЖКГ,
комунальної
власності,
транспорту,
благоустрою,
розвитку
інфраструктури
та
містобудування

Не виконано 



3 Облаштування 
водонапірних 
башень під’їздом з 
твердим покриттям
і кранами 
пристосованими 
для відбору води 
пожежно-
рятувальною 
технікою

2020-2022
роки

Місцевий
бюджет

100,00 50,00 50,00 Сільська рада, 
відділ  ЖКГ,
комунальної
власності,
транспорту,
благоустрою,
розвитку
інфраструктури
та
містобудування

Пожежні гідранти втановлені у 
2020 році, під’їздом з твердим 
покриттям водонапірні башти не 
облаштовані               (у 2022 році 
використано 0 коштів).

4 Розчищення доріг 
комунальної 
власності від снігу

2020-2022
роки

Місцевий
бюджет

20,0 20,0 20,0 КП «Господар»,
Сільська рада

Захід виконується в осінньо-
зимовий період

5 Створення запасу 
паливо – 
мастильних 
матеріалів

2020-2022
роки

Місцевий
бюджет

30,00 30,00 100,00 Відділ  ЖКГ,
комунальної
власності,
транспорту,
благоустрою,
розвитку
інфраструктури
та
містобудування,
КП «Господар»

Захід виконано (використано на 
бензин для пожежної машини в 
сумі 33,50 тис) створення запасу 
паливо – мастильних матеріалів 
неможливе в зв’язку з відсутністю 
місця зберігання)

6 Створення 
матеріально-
технічного резерву
на особливий 
період

2020 рік Місцевий
бюджет

50,00 50,00 300,00 Місцева  комісія
з ТЕБ та НС,
відділ  ЖКГ,
комунальної
власності,
транспорту,
благоустрою,
розвитку
інфраструктури
та
містобудування

Виконано, придбано на  суму 
217,00 (дошки, шифер, цвяхи, скло.
рубероїд та інше)



7 Інвентаризація 
(взяття на облік) та
ремонт шахтних 
колодязів

2020 рік Місцевий
бюджет

50,00 0,00 0,00 Сільська  рада,
відділ  ЖКГ,
комунальної
власності,
транспорту,
благоустрою,
розвитку
інфраструктури
та
містобудування

відділом жкг у 2022 році  готуються
санітарні паспорти на погодження 
Держспоживслужби, також у 2022 
році здійснено поточний ремонт 
питних колодязів на суму 820,00 
тис.грн

8 Запобігання та 
ліквідація 
наслідків 
надзвичайних 
ситуацій на 
системах 
життєзабезпечення
та житлово-
комунального 
господарства

2020-2022
роки

Місцевий
бюджет

10,00 10,00 10,00 Сільська  рада,
відділ  ЖКГ,
комунальної
власності,
транспорту,
благоустрою,
розвитку
інфраструктури
та
містобудування

В зв’язку  збройною агресією 
російської федерації проти України 
в с. Яструбине пошкоджено три 
житлових будинки. людям 
надавалась допомога в розмірі 
30,00 тис.грн

9 Обладнання 
адмін.будівель 
сільської ради 
пристроями від 
прямих попадань 
блискавки і 
вторинних її 
проявів

2020-2022
роки

Місцевий
бюджет

150,00 150,00 0,00 Сільська рада Не виконано



13 Організація роботи
щодо підвищення 
вогнестійкості 
будівель адмін. 
приміщень  
шляхом обробки 
конструкцій 
вогнетривкими 
сумішами

2020-2021
роки

Місцевий
бюджет

80,00 80,00 0,00 Сільська рада Не виконано

30 Протиепідемічні 
заходи

2020-2022
роки

Місцевий
бюджет

0,00 0,00 0,00 Місцева  комісія
з ТЕБ та НС,
відділ  ЖКГ,
комунальної
власності,
транспорту,
благоустрою,
розвитку
інфраструктури
та
містобудування

Виконано  (здійснено  захід  з
забезпечення  диз.засобами,
масками  та  іншими
протиіпедимічними засобами) 

31 Протиепізоотичні 
заходи

2020-2022
роки

Місцевий
бюджет

0,00 0,00 0,00 Місцева  комісія
з ТЕБ та НС,
відділ  ЖКГ,
комунальної
власності,
транспорту,
благоустрою,
розвитку
інфраструктури
та
містобудування

 У 2022 році виникнення заразних
(інфекційних та інвазійних) хвороб
тварин і птиці не було



32 Придбання 
обладнання, 
комплектуючих та 
запчастин до 
пожежної машини 
Місцевої пожежної
охорони 
Миколаївської 
сільської ради

2020-2022
роки

Місцевий
бюджет

30,00 30,00 50,00 Місцева  комісія
з ТЕБ та НС,
відділ  ЖКГ,
комунальної
власності,
транспорту,
благоустрою,
розвитку
інфраструктури
та
містобудування

Захід виконано,  придбано радіатор
(15,81 грн)

33 Придбання 
протипожежного 
рятувального та 
захисного 
обладнання для 
укомплектування 
бюджетних 
установ сільської 
ради 
(вогнегасниками, 
пожежними 
щітами в 
комплекті, тощо)

2020-2022
роки

Місцевий
бюджет

- 50,00 50,00 Місцева  комісія
з ТЕБ та НС,
відділ  ЖКГ,
комунальної
власності,
транспорту,
благоустрою,
розвитку
інфраструктури
та
містобудування

Захід виконано у 2021 році



34 Субвенція з 
місцевого бюджету
Державному 
бюджету на 
виконання 
програми 
соціально-
економічного та 
культурного 
розвитку регіонів 
для придбання 
запасних частин 
для пожежних 
автомобілів, 
форменого та 
захисного одягу, 
будівельних 
матеріалів для 
проведення 
поточних ремонтів 
приміщень 
пожежного депо 
Першого пожежно-
рятувального 
загону УДСУ з НС 
у Сумській області

2020-2022
роки

Місцевий
бюджет

0,00 30,00 30,00 Місцева  комісія
з ТЕБ та НС,
відділ  ЖКГ,
комунальної
власності,
транспорту,
благоустрою,
розвитку
інфраструктури
та
містобудування

Виконано:
1.На  придбання  будівельних
матеріалів  для  проведення
поточних  ремонтів  приміщень
використано  коштів  у  сумі  30,  00
тис. грн
2. На придбання форменого та 
захисного  одягу  використано
коштів у сумі 50,00 тис. грн
Загальна сума 80 тис. грн

Всього по розділу 1:            660,00  У 2022 році використано 1 196,31



7 Обов‘язкове 
страхування 
цивільно-правової 
відповідальності 
власників 
наземних 
транспортних 
засобів та 
обов‘язкове 
особисте 
страхування 
працівників 
Місцевої пожежної
охорони

2020-2022 
роки

Місцевий бю-
джет

10,00 10,00 12,00 Сільська рада, захід буде проведено у грудні 2022 
року (заплановані кошти у сумі

Всього по розділу 2:

Начальник відділу житлово-
комунального господарства, 
комунальної власності, транспорту, 
благоустрою, розвитку 
інфраструктури та містобудування                                                                                                                Алла Ольшанська           

Додаток 1 до рішення 
виконавчого комітету 



№ 255 від 09.12.2022 
        року

ЗВІТ 
відділу культури та роботи з молоддю

про виконання Програми забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і територій
Миколаївської сільської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

за 2022 рік
№
з/
п

Найменування заходів
Програми

Термін
виконання

заходів

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги
фінансування, тис. грн

Виконавці Відмітка про виконання

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Організаційно – практичні заходи

11 Обладнання  клубних
закладів  пристроями
захисту  від  прямих
попадань  блискавки  і
вторинних її проявів

2020-2022
роки

Місцевий
бюджет 450,00 450,00 450,00

Сільська  рада,
відділ культури та
роботи з молоддю

Не виконано

26 Обладнання приміщення
клубних закладів 
системами 
протипожежного захисту
(автоматична пожежна 
сигналізація)

   2021 рік Місцевий
бюджет

0 27,00 0 Сільська  рада,
відділ культури та
роботи з молоддю

Не виконано

27 Обладнання  клубних
закладів  евакуаційними
виходами  з  холів  та  з
будівель  покажчиками з
написом «Вихід» 

    2020 рік Місцевий
бюджет

2,5 0 0 Сільська  рада,
відділ культури та
роботи з молоддю

Виконано   (вартість
покажчиків  з  написом
«Вихід» склала 9,0 )

28 Укомплектувати в 
клубних закладах 
наявний пожежний щит 
згідно норм належності 

     2020 рік Місцевий
бюджет

13,50 0 0 Сільська  рада,
відділ культури та
роботи з молоддю

Виконано у 2021 році



29 Придбання 
вогнегасників для 
клубних закладів

      2020 рік Місцевий
бюджет

18,00 0 0 Сільська  рада,
відділ культури та
роботи з молоддю

У  2022  році  проведено
технічне  обслуговування
вогнегасників
(9,65 тис.грн)

35 Придбання 
світловідбивних 
табличок для позначення
пожежних виходів

2020-2022 
роки

Місцевий бю-
джет

- 10,00 10,00 Сільська рада Виконано

Всього по розділу 1:             460,00 У 2022 році за програмою
використано 18,65 тис.грн

Інформаційно-просвітницькі заходи
4 Висвітлення  інформації

про обставини і причини
виникнення  пожеж,  їх
наслідки,  проблемних
питань у сфері пожежної
безпеки  на  офіційному
сайті сільської ради

2020-2022
роки,

постійно

Не потребує
коштів

0,00 0,00 0,00 Відділ культури 
та роботи з 
молоддю

Виконано

5 Організація роботи щодо
виготовлення  наочних
матеріалів  з
попередження
виникнення  пожеж  і
недопущення  нещасних
випадків на них

2020-2022
роки

Місцевий
бюджет

2,00 2,00 2,00 Виконавчий 
комітет, відділ 
культури та 
роботи з молоддю

Виконано

Начальник відділу культури та роботи з молоддю                                                           Родя С.В.



     

Проект 

ПРОГРАМА
забезпечення пожежної безпеки та захисту

населення і територій Миколаївської
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Програми забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і
територій Миколаївської сільської ради від надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру на 2023-2024 роки

1. Ініціатор розроблення 
програми

Миколаївська  сільська  рада  Сумського
району Сумської області

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 
про розроблення програми

Рішення виконавчого комітету № від 

3. Розробник Програми Миколаївська  сільська  рада  Сумського
району Сумської області

4. Співрозробники Програми Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради,  відділ
культури  Миколаївської  сільської  ради,
відділ  житлово-комунального
господарства,  комунальної  власності,
транспорту,  благоустрою,  розвитку
інфраструктури  та  містобудування
Миколаївської  сільської  ради,  місцева
пожежна  охорона  при  Миколаївській
сільській раді

5. Відповідальний 
виконавець Програми 

Відділ  житлово  комунального
господарства,  комунальної  власності,
транспорту,  благоустрою,  розвитку
інфраструктури та містобудування 

6. Учасники Програми Відділ  освіти,  молоді  та  спорту
Миколаївської  сільської  ради,  відділ
культури  Миколаївської  сільської  ради,
відділ  житлово-комунального
господарства,  комунальної  власності,
транспорту,  благоустрою,  розвитку
інфраструктури  та  містобудування
Миколаївської сільської ради, КНП МСР
«АЗПСМ  с.  Постольне»,  КНП  МСР
«АЗПСМ Різдва Пресвятої  Богородиці»,
місцева  пожежна  охорона  при
Миколаївській сільській раді

7. Терміни реалізації 
Програми

2023-2024 роки

8. Перелік бюджетів, які 
беруть участь у виконання 
Програми

Місцевий бюджет



9. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, всього, у тому 
числі:
коштів місцевого бюджету

2023 рік –3 685,00
2024 рік – 12 785,00

16 470,00  тис.грн.

2. Визначення кола проблемних питань, на розв’язання 
яких спрямована Програма
Стан  протипожежного  захисту  та  захисту  населення  і  територій

населених пунктів Миколаївської сільської ради від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру (далі – «на території сільської ради»)
та об'єктів різних форм власності знаходиться в прямому зв'язку з соціально-
економічними процесами, що відбуваються в суспільстві.

Місцева  Програма забезпечення  пожежної  безпеки  та  запобігання  та
ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій  техногенного  та  природного
характеру спрямована на реалізацію в населених пунктах, що ввійшли  до
складу  Миколаївської  сільської  ради,  державної  політики України у  галузі
охорони  навколишнього  природного  середовища,  використання  природних
ресурсів та створення безпечних умов життєдіяльності населення.

Основним  принципом  Програми  є  дотримання  загальнодержавних
інтересів,  що  досягаються  шляхом  формування  системи  взаємоузгодження
заходів  органів  виконавчої  влади,  місцевого  самоврядування  на
регіональному  і  місцевих  рівнях,  спрямованих  на  забезпечення  пожежної
безпеки  та  запобігання  і  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій
техногенного, природного та соціально-політичного характеру.

Гострота  проблеми  забезпечення  пожежної  безпеки  на  території
сільської ради  характеризується  наступними аналітичними  висновками.  За
останні  три рокина  території  сільської  ради виникло  59 пожеж,  на  яких
загинув 1  чоловік  та  2 чоловіки отримали травми.  В  житловому  секторі
виникла21 пожежа. 26 виїздів місцевою пожежною охороною було здійснено
на  гасіння  сухої  рослинності,  8  виїздів  було  здійснено  з  метою  гасіння
лісосмуг, 1 виїзд на місце ДТП, 2 на підвіз води до місця гасіння пожежі.

Причинами  пожеж,  найчастіше  є  необережне  поводження  з  вогнем,
порушення  правил  влаштування  та  експлуатації  пічного  опалення,
порушення правил монтажу та експлуатації електрообладнання, порушення
правил  монтажу  і  експлуатації  побутових  газових,  гасових  приладів  та
пустощі дітей з вогнем. 

Змінити  ситуацію,  яка  сталася,  можливо  лише  шляхом  підвищення
рівня інформаційно-роз’яснювальної  роботи серед населення,  забезпечення
належного  фінансування  масово-профілактичних  заходів,  виготовлення  і
розповсюдження матеріалів наочної пропаганди з питань пожежної безпеки,
проведення на об’єктах роботи щодо попередження, своєчасного виявлення
та реагування на пожежі та інші події.

Електрогосподарство комунальних закладів перебуває в дуже поганому
стані, на кожному об’єкті відсутня пожежна сигналізація, що не дасть змоги



виявити  пожежу  на  її  початковій  стадії,  відсутній  блискавкозахист,  не
проводиться вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій.

Для громади характерно розташування населених пунктів на значній
відстані одне від одного. Тому однією з актуальних проблем на сьогоднішній
день залишається пожежогасіння в сільській місцевості.

На  даний  час  становище  ускладнюється  незадовільним  станом
матеріально-технічного забезпечення пожежних підрозділів. 

На території Миколаївської сільської ради функціонує місцева пожежна
охорона  в  селі  Миколаївка,  яка  охоплює  прилеглі  до  неї  населені  пункти
громади,  а виклики до населених пунктів,  що віддалені  від неї  забезпечує
пожежна  охорона  м.Суми  та  смт.  Степанівка  при  збереженні  умови
належного реагування. Адже з часу отримання повідомлення про загорання
до прибуття пожежно-аварійного підрозділу  повинно пройти не  більше 20
хвилин.

Обмежене фінансування  заходів,  передбачених  на  підвищення рівня
протипожежного  захисту  населених  пунктів  та   об'єктів,  призвело   до
того,   що  місцева пожежна охорона  здійснює виїзди на гасіння пожеж на
пожежній машині, яка вичерпала свій моторесурс і за строками використання
підлягаєсписанню.

Подальша експлуатація транспортного засобу вимагає значних затрат
на проведення ремонтів, проте вірогідність її виходу з ладу під час роботи по
гасінню пожеж та  ліквідації  надзвичайних ситуацій не  зменшується,  що в
свою чергу може призвести до значних матеріальних збитків  та людських
втрат.

Постійний брак коштів у сільському бюджеті не дає  змоги    позитивно
вирішувати   питання  щодо розроблення   і   придбання   сучасних  зразків
пожежної   техніки, обладнання,  засобів  зв'язку таіндивідуального захисту
особового складу місцевої пожежної охорони.

Не  менш  важливим  питанням  у  недопущенні  та  ліквідації  пожеж  є
утримання  систем  протипожежного  водопостачання,  стан  яких  є  чи  не
основним чинником у ході ліквідації пожеж і надзвичайних ситуацій.

Основними засобами  пожежогасіння є вода, яка підвозиться до місця
пожежі пожежним автомобілемз невеликою ємністю для води. Цього запасу
води вистачає  на  5-10 хвилин ефективної  роботи приладів  пожежогасіння.
Для   подальшої  роботи  потрібно  використовувати  наявні  протипожежні
вододжерела  та  пожежні  гідранти,  пожежні  водоймища або організовувати
підвіз води силами пристосованої для цього техніки.

Відсутність або несправність протипожежних водоймищ веде до втрати
часу та  може призвести до непоправних наслідків,  кожна хвилина пожежі
може коштувати життя та здоров’я людини.

Але,  нажаль,  не  всі  джерела  зовнішнього  протипожежного
водопостачання на території сільської ради знаходяться у належному стані.
Лише4 водонапірні башти із 10 наявних на території Миколаївської сільської
ради забезпечені пристроями для забору води пожежними автомобілями, а 1
водонапірна  башта  не  забезпечена  навіть  під’їздом  до  неї  пожежної



техніки.Не обладнані пірсами великі природні водойми в населених пунктах
громади.

Приведений  аналіз  стану  пожежної  безпеки  свідчить  про  наявність
проблем, які потребують негайного вирішення. 

Соціальне  значення  проблеми,  пов'язаної  із  забезпеченням  пожежної
безпеки  та  захисту  населення  і  територій  від  надзвичайних  ситуацій
техногенного та природного характеруна території  сільської ради, зумовлює
необхідність  виділення  коштів  з  місцевого  бюджету  на  виконання  цієї
Програми.

В  даних  умовах  проведення  заходів,  спрямованих  на  покращення
протипожежного захисту та захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру  на території  сільської  ради,
набуває особливої актуальності.

3. Мета і завдання Програми

Метою  Програми  є  забезпечення  захисту  населення,  навколишнього
природного  середовища,  об’єктів  різної  форм  власності  розташованих  на
території Миколаївської сільської ради від пожеж та їх наслідків, визначення
стратегії  і  тактики  розв’язання  проблем  щодо  попередження  та  ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на
території громади, впровадження комплексу узгоджених і взаємопов’язаних
природоохоронних, економічних, організаційно-технічних та інших заходів,
які детально розробляються на кожному етапі реалізації програми.

Мета  Програми  може  бути  досягнута  шляхом  вирішення  наступних
завдань:

- комплексного поетапного вирішення проблемних питань у сфері
пожежної безпеки шляхом впровадження організаційних засад функціонуван-
ня системи протипожежного захисту, підвищення ефективності управління з
питань забезпечення пожежної безпеки;

- розроблення  організаційних  та  практичних
заходів  щодо  забезпечення  пожежної  безпеки  в  населених  пунктах  та
об’єктах різних форм власності, розташованих на території Миколаївської сі-
льської ради;

- інформаційне  забезпечення  підприємств,
установ та організацій і населення сільської ради з питань пожежної безпеки
та попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- проведення щорічного аналізу стану забезпечен-
ня пожежної безпеки в населених пунктах сільської ради, на підприємствах, в
установах, організаціях та розробка комплексних планів заходів щодо запобі-
гання пожежам і загибелі на них людей;

- забезпечення  діяльності  місцевої  пожежної
охорони (придбання спеціальної пожежної техніки, паливо-мастильних мате-
ріалів та іншого майна для підрозділу місцевої пожежної охорони);



- створення системи організаційно-управлінських
заходів з приводу забезпечення на території ради протиепідемічних та проти-
епізоотичних заходів;

- організація навчання населення правилам поже-
жної безпеки;

- залучення  до  розв’язання  проблеми  пожежної
безпеки додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

4. Напрямки виконання Програми

Розв'язання  проблеми  забезпечення  пожежної  безпеки  полягає  у
комплексному, поетапному вирішенні проблемних питань у сфері пожежної
безпеки,  гарантованого  захисту  суспільства  та  навколишнього  природного
середовища  від  пожеж  і  їх  наслідків,  впровадження  організаційних  засад
функціонування  системи  забезпечення  пожежної  безпеки,  зміцнення
правової,  науково-технічної  і  ресурсної  бази,  що  дасть  змогу  суттєво
зменшити  на  території  сільської  ради  кількість  пожеж  та  надзвичайних
ситуацій.

З метою забезпечення пожежної безпеки об'єктів та населених пунктів
сільської ради та захисту населення і  територій від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру необхідно врегулювати питання щодо:

-  об'єднання  сил  та  можливостей  сільської  ради  з  підприємствами,
установами та організаціями;

-  забезпечення  нагляду  за  станом  пожежної  безпеки  об'єктів  та
населених  пунктів  для  своєчасної  протидії  пожежам  та  зменшення
негативних наслідків від них;

-  розроблення  організаційно-правових  заходів  діяльності  органу
місцевого самоврядування щодо забезпечення пожежної безпеки;

- ефективного розв'язання завдань із забезпечення протипожежного
захисту  сільської  ради  та  оперативного  реагування  у  випадку  виникнення
пожеж;

- вишукування  нових  джерел  надходження  коштів  для  розвитку
матеріально-технічної бази місцевого підрозділу пожежної охорони;

Здійснення практичних заходів, в тому числі:
- обладнання  будинків  та  споруд  пристроями  захисту  від

блискавок;
- обладнання будинків та споруд системами пожежної автоматики;
- забезпечення  будинків,  приміщень  та  споруд  первинними

засобами пожежогасіння;
- підвищення вогнестійкості  будинків та споруд шляхом обробки

конструкцій вогнетривкими сумішами;
- створення  запасу  паливно-мастильних  матері-

алів для проведення робіт і заходів з попередження і ліквідації наслідків над-
звичайних ситуацій;



- створення матеріально-технічного резерву (буді-
вельні матеріали) на особливий період;

- приведення пожежних водоймищ, водонапірних
веж в працездатний стан та у відповідність вимогам нормативно-правових
актів;

- інвентаризація (взяття на облік) та ремонт шахт-
них колодязів (очищення колодязів, ремонт надбудов);

- передбачення  в  місцевому  бюджеті  коштів  на
придбання спеціальної пожежної техніки, паливо-мастильних матеріалів та
іншого майна для підрозділу місцевої пожежної охорони;

Проведення  профілактичної  роботи  по  попередженню  виникнення
пожеж, випадків загибелі та травмування людей на них, в тому числі:

- організація та проведення в навчальних закладах
конкурсу «На кращий дитячий малюнок з протипожежної тематики»;

- виготовлення наочних матеріалів з попереджен-
ня виникнення пожеж і недопущення нещасних випадків та розміщення їх на
об’єктах з масовим перебування людей.

5. Очікувані результати від виконання Програми

Результатом виконання комплексу завдань, передбачених Програмою і
спрямованих на забезпечення протипожежного захисту та захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
сільської є:

- зниження  ризиків  виникнення  пожеж  та  загроз,  пов'язаних  з
пожежами,  небезпечними  для  життя  і  здоров'я  громадян,  та  створення
сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу
негативних факторів пожеж на навколишнє природне середовище;

- зменшення на об'єктах та в населених пунктах кількості пожеж,
загибелі та травмування на них людей, економічних втрат та матеріальних
збитків від їх наслідків;

- своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них лю-
дей та підрозділу пожежної охорони;

- наявність необхідної кількості та справність джерел протипожеж-
ного водопостачання;

- наявність  матеріально-технічного  резерву  (будівельні
матеріали)призначеного  для  надання  допомоги  постраждалому  населенню,
проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів;

- забезпечення своєчасного оперативного реагування на пожежі для
їх успішної локалізації та ліквідації шляхом подачі води до осередків пожеж
від пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і
штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання;

- створення  екологічно  безпечних  умов  життя  населення  та
здійснення господарської діяльності;



- зниження  соціальної  напруги  серед  населення  при  виникненні
надзвичайної ситуації та підвищеної небезпеки;

Економічним результатом виконання завдань протипожежного захисту,
передбачених  Програмою,  який  визначає  її  ефективність,  є  сума  таких
величин:

- різниця  між  потенційно  можливими  затратами  матеріальних  і
фінансових  ресурсів  на  проведення  робіт  протипожежного  захисту  у  разі
здійснення заходів та у разі її відсутності (можливий варіант повного запобі-
гання надзвичайній ситуації);

- прямий та непрямий недопущені  збитки від потенційних пору-
шень  норм,  спрямованих  на  забезпечення  життя  та  здоров'я  людей,
нормальних умов їх життєдіяльності, негативного впливу на навколишнє при-
родне середовище, будівлі тощо, внаслідок пожежі, якої вдалося запобігти.

6. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми

Фінансування  заходів  Програми  здійснюється  за  рахунок  коштів
бюджету  сільської  ради,  а  також  інших  джерел,  не  заборонених  чинним
законодавством.

Орієнтовні  обсяги  видатків  сільського  бюджету  на  фінансування
Програми на 2023-2025 роки наведені в додатку 1.

Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, можуть
щорічно коригуватись відповідно до затверджених показників на відповідний
рік, виходячи із фінансових можливостей сільського бюджету.

Миколаївська  сільська  рада  самостійно  визначає  обсяг  коштів,  які
можуть бути виділені з місцевого бюджету для реалізації заходів, визначених
Програмою.

7. Перелік нормативно-правових актів у площині забезпечення поже-
жної безпеки

До  основних  нормативно  правових  актів  у  площині  забезпечення
пожежної безпеки в Україні належать:

Конституція України;
Кодекс цивільного захисту;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координація  заходів,  передбачених  Програмою,  здійснюється
постійною  комісією  з  питань  розвитку  інфраструктури,  комунальної
власності,  житлово  комунального  господарства,  благоустрою  території
громади,  містобудування,  регулювання  земельних  відносин  та  охорони
навколишнього середовища.



Загальний контроль  за  реалізацією  Програми здійснює  Миколаївська
сільська рада.





Додаток 1 до проекту Програми
Заходи Програми забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і територій 

Миколаївської сільської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 
на 2023-2024 рр

№
з/п

Найменування заходів Програми Термін
виконання

заходів

Джерела
фінансуванн

я

Орієнтовні обсяги
фінансування, тис.

грн

Виконавці Очікувані результати

2023 2024

1 2 3 4 5 6 8 9
1 Обладнання  приміщення  двох

закладів  освіти  системами
протипожежного  захисту
(автоматична  пожежна  сигналізація,
система  оповіщення  про  пожежу,
система  пожежного  спостереження,
тощо)  відповідно  до  вимог  ДБН
В.2.5-56:2014 «Інженерне обладнання
будинків  і  споруд.  Системи
протипожежного захисту»

Липень-
жовтень 2023,

2024

Місцевий
бюджет

Державний 
бюджет

800,00 800,00 Відділ  освіти,
молоді та спорту

Забезпечення
своєчасного
протипожежного
захисту  будинків  та
споруд,  забезпечення
евакуації  людей  у  разі
виникнення пожежі.

2 Обладнання  будівель  шкіл
пристроями  від  прямих  попадань
блискавки і вторинних її проявів

Липень-
листопад 2023,

2024 рр

Місцевий
бюджет

200,00 300,00 Відділ освіти, 
молоді та спорту

Забезпечення  захисту
будинків  та  споруд,
зменшення  кількості
пожеж  від  прямих
попадань  блискавки та
вторинних її проявів

3 Демонтування оздоблення з горючого
матеріалу стін  в  їдальні  Лікарського
ліцею

Червень-
серпень 2024

Місцевий
бюджет

0,00 500,00 Відділ  освіти,
молоді та спорту

Посилення  рівня
протипожежного
захисту  закладів
освіти,  запобігання



швидкому  поширенню
вогню та  небезпечного
за  токсичністю
задимлення.

4 Демонтування оздоблення з горючого
матеріалу  стін  коридору
Северинівської гімназії

Червень-
серпень 2024

Місцевий
бюджет

0,00 200,00 Відділ  освіти,
молоді та спорту

5 Демонтування оздоблення з горючого
матеріалу  стін  музичної  зали  та
сходової  клітки  будівлі
Северинівського ЗДО «Веселка»

Червень-
серпень 2023

Місцевий
бюджет

200,00 0,00 Відділ  освіти,
молоді та спорту

6 Обладнання  закладів  освіти
зовнішнім  протипожежним
водопостачанням

Травень 2023 Місцевий
бюджет

300,00 0,00 Відділ освіти,
молоді та спорту

Забезпечення
оперативного  і
безперешкодного
гасіння  вогнищ
загоряння.

7 Облаштування у закладах освіти при
вході з сходової клітки протипожежні
люки 2-го типу (ЕІ 30) з розмірами не
менше 0,6 х 0,8 м

Червень-
вересень 2023,

2024 

Місцевий
бюджет

50,00 50,00 Відділ освіти,
молоді та спорту

Запобігання
поширенню  вогню
через  територію
приміщення,  де
відбулося загоряння.

8 Обладнання  приміщення
електрощитової  протипожежними
перегородками  та  протипожежними
дверима 2-го типу (ЕІ 30)

Червень-
вересень 2023,

2024 

Місцевий
бюджет

100,00 100,00 Відділ освіти,
молоді та спорту

9 Обладнання приміщень закладів 
охорони здоров’я пристроями захисту
від прямих попадань блискавки і 
вторинних її проявів 

Протягом 2023
рік

Місцевий
бюджет

550,00 0.00 КНП МСР
«АЗПСМ Різдва

Пресвятої
Богородиці»

Забезпечення захисту 
будинків та споруд, 
зменшення кількості 
пожеж від прямих 
попадань блискавки та 
вторинних її проявів



10
Обладнати  будівлю  амбулаторії,
господарчого корпусу та котельні си-
стемами  протипожежного  захисту
(автоматична  пожежна  сигналізація,
система оповіщення про пожежу, си-
стема  пожежного  спостереження,
інші) відповідно до вимог ДБН В.2.5-
56:2014 «Інженерне обладнання буди-
нків і  споруд.  Системи протипожеж-
ного захисту».

Протягом 2023
рік

Місцевий
бюджет

550,00 0,00 КНП МСР
«АЗПСМ Різдва

Пресвятої
Богородиці»

Забезпечення 
надійного 
протипожежного 
захисту будинків 
та споруд

11 Не  допускати  використання  вбу-
дованої  в  будівлю  лікувально-
профілактичного  закладу  топкової.
Винести топкову за межі будівлі ліку-
вально-профілактичного закладу.

На протязі
2024 року

Місцевий
бюджет

0,00 500,00 КНП МСР
«АЗПСМ Різдва

Пресвятої
Богородиці»

Забезпечення 
надійного 
протипожежного 
захисту будинків 
та споруд

12 Виконати  ширину дверей  в  палатах,
процедурних,  перев'язочних  не
менше  за  1,1  метра;  у  кабінетах  лі-
карів,  лабораторних  приміщеннях,  і
решті приміщень  не менше 0,9 м.

На протязі
2024 року

Місцевий
бюджет

0,00 10,00 КНП МСР
«АЗПСМ Різдва

Пресвятої
Богородиці»

Забезпечення 
надійного 
протипожежного 
захисту будинків 
та споруд



13 Привести об’єкт, після завершення на
ньому будівельно-монтажних робіт з
капітального  ремонту  внутрішніх
приміщень, у відповідність до вимог
нормативно-правових актів з  пожеж-
ної безпеки (передбачити обладнання
приміщень  системами  протипожеж-
ного захисту згідно вимог пункту 1.2
ДБН В.2.5-56:2014; оздоблення підло-
ги на шляхах евакуації  виконати не-
горючим матеріалом згідно вимог пу-
нктів 1.2, 7.3.3 ДБН В.1.1-7:2016; ши-
рину коридорів, та розміри дверей ви-
конати не менше за нормативні згідно
пунктів  1.2,  7.2.7,  7.3.6  ДБН  В.1.1-
7:2016 та інші).

На протязі
2024 року

Місцевий
бюджет

200,00
 (1 кв м

*S)

0,00 КНП МСР
«АЗПСМ Різдва

Пресвятої
Богородиці»

Посилення рівня 
протипожежного 
захисту закладів 
охорони здоров’я, 
запобігання 
швидкому 
поширенню вогню
та небезпечного за
токсичністю 
задимлення.



14
Виконати  ширину  коридорів 
не менше нормативної (палатних від-
ділень –2,4 м;  амбулаторно-полікліні-
чних закладів –2м; амбулаторно-полі-
клінічних закладів в разі використан-
ня їх під чекальні для відвідувачів та
односторонньому  розміщенні
кабінетів,  в  операційних  блоках,
реанімаційних  і  пологових  відділен-
нях –  2,8 м;  амбулаторно-полікліні-
чних закладів в разі використання їх
під  чекальні  для  відвідувачів  і  дво-
сторонньому  розміщенні  кабінетів,
лікарень відновлювального лікування
і  ортопедичного  профілю –  3,2 м;
коридорів  складських  приміщень  та
житлових  приміщень  санаторно-
курортних закладів – 1,8 м; коридорів
інших  груп  приміщень  санаторно-
курортних  закладів  при  загальній
довжині  більше  10 м –  1,5 м,  при
довжині менше  10 м  –  1,25 м;  всіх
інших  типів  закладів  охорони
здоров'я  і  їх  структурних  підроз-
ділів – згідно зі СНіП 2.01.02 та ДБН
В.2.2-9).

На протязі
2024 року

Місцевий
бюджет

0,00 10,00 КНП МСР
«АЗПСМ Різдва

Пресвятої
Богородиці»

Забезпечення 
надійного 
протипожежного 
захисту будинків 
та споруд

15 Замінити, або підтвердити показники
пожежної небезпеки (не вище ніж В2,
РП2, Д2, Т2 в протоколі або сертифі-
каті) на матеріал оздоблення підлоги
на шляху евакуації в коридорі.

На протязі
2024 року

Місцевий
бюджет

25,00 0,00 КНП МСР
«АЗПСМ Різдва

Пресвятої
Богородиці»

Забезпечення 
надійного 
протипожежного 
захисту будинків 
та споруд



16 Виконати висоту у  просвіті   евакуа-
ційних виходів (дверей) при входах з
приміщень не менше за 2,0 метра.

На протязі
2024 року

Місцевий
бюджет

0,00 10,00 КНП МСР
«АЗПСМ Різдва

Пресвятої
Богородиці»

Забезпечення 
надійного 
протипожежного 
захисту будинків 
та споруд

17 Дерев’яні конструкції покриттів 
будівель адмін. приміщень  піддати 
вогнезахисному оброблянню

2023-2024 роки Місцевий
бюджет

100,00 120,00 Відділ житлово-
комунального 
господарства, 
комунальної 
власності, 
транспорту, 
благоустрою, 
розвитку 
інфраструктури 
та 
містобудування

Забезпечення 
надійного 
протипожежного 
захисту будинків 
та споруд

18 Придбання  пожежної машини (ЗИЛ 
– 131) для місцевої пожежної охорони
при Миколаївській сільській раді

2024 рік Місцевий
бюджет

0,00 9 000,00 Відділ житлово-
комунального 
господарства, 
комунальної 
власності, 
транспорту, 
благоустрою, 
розвитку 
інфраструктури 
та 
містобудування

Забезпечення 
вчасного 
реагування та 
надання якісного 
виконання 
пожежно-
рятувальних 
операцій на 
пожежі



19 Забезпечення водіїв місцевої 
пожежної охорони засобами 
індивідуального захисту

2023 рік Місцевий
бюджет

70,00 70,00 Відділ житлово-
комунального 
господарства, 
комунальної 
власності, 
транспорту, 
благоустрою, 
розвитку 
інфраструктури 
та 
містобудування

Забезпечення 
надійного захисту 
від різноманітних 
виробничих 
чинників при 
збереженні 
нормального 
функціонального 
стану і 
працездатності

20 Створення матеріально-технічного 
резерву на особливий період

2023-2024 роки Місцевий
бюджет

400,00 400,00 Відділ житлово-
комунального 
господарства, 
комунальної 
власності, 
транспорту, 
благоустрою, 
розвитку 
інфраструктури 
та 
містобудування

З метою надання 
допомоги 
постраждалому 
населенню, 
проведення 
невідкладних 
відновлювальних 
робіт і заходів

21 Технічне обслуговування 
вогнегасників закладів культури, 
освіти  та адмін. приміщень сільської 
ради

2023-2024 роки Місцевий
бюджет

20,00 20,00 Відділ культури 
та роботи з 
молоддю

Забезпечення 
своєчасного 
протипожежного 
захисту будинків 
та споруд



22 Придбання паливно-мастильних 
матеріалів на особливий період

2023-2024 роки Місцевий
бюджет

100,00 100,00 Відділ житлово-
комунального 
господарства, 
комунальної 
власності, 
транспорту, 
благоустрою, 
розвитку 
інфраструктури 
та 
містобудування

З метою 
використання у 
разі виконання 
заходів щодо 
запобігання та 
ліквідації 
надзвичайних 
ситуацій

23 Придбання дренажного насосу та 
мотопомп

2023-2024 роки Місцевий
бюджет

100,00 0,00 Відділ житлово-
комунального 
господарства, 
комунальної 
власності, 
транспорту, 
благоустрою, 
розвитку 
інфраструктури 
та 
містобудування

Ліквідація 
наслідків 
надзвичайних 
ситуацій на 
системах 
життєзабезпечення
та житлово-
комунального 
господарства

24 Придбання бензинових генераторів 
на особливий період

2023-2024 роки Місцевий
бюджет

150,00 150,00 Відділ житлово-
комунального 
господарства, 
комунальної 
власності, 
транспорту, 
благоустрою, 
розвитку 
інфраструктури 
та 
містобудування

Ліквідація 
наслідків 
надзвичайних 
ситуацій на 
системах 
життєзабезпечення
та житлово-
комунального 
господарства



25 Залучення потужностей та трудових 
ресурсів підприємств, установ і 
організацій розташованих на 
території сільської ради  для потреб 
оборони та інших потреб при 
виникненні надзвичайних ситуацій 

2023-2024 роки 0,00 0,00 Відділ житлово-
комунального 
господарства, 
комунальної 
власності, 
транспорту, 
благоустрою, 
розвитку 
інфраструктури 
та 
містобудування

Ліквідація 
наслідків 
надзвичайних 
ситуацій

26 Проведення роз’яснювальної роботи 
щодо забезпечення умов воєнного 
стану, пожежної безпеки та захисту 
населення і території Миколаївської 
сільської ради 

2023-2024 роки 0,00 0,00 Відділ 
організаційно-
кадрової роботи 
та 
документообігу

Своєчасне 
інформування 
населення від 
наслідків 
надзвичайних 
ситуацій 

27 Обладнання  клубних  закладів
пристроями  захисту  від  прямих
попадань  блискавки  і  вторинних  її
проявів

2023-2024
роки

Місцевий
бюджет

650,00 650,00 Відділ культури 
та роботи з 
молоддю

Забезпечення 
своєчасного 
протипожежного 
захисту будинків 
та споруд

28 Обладнання сільського клубу за 
адресою: вул.Центральна, 55, с. 
Постольне   системами 
протипожежного захисту 
(автоматична пожежна сигналізація)

   2023 рік Місцевий
бюджет

850,00 0,00 Відділ культури 
та роботи з 
молоддю

Забезпечення 
своєчасного 
протипожежного 
захисту будинків 
та споруд



29 Обладнання сільського клубу за 
адресою: вул.Шевченка, 67,                 
с. Миколаївка   системами 
протипожежного захисту 
(автоматична пожежна сигналізація)

2024 рік Місцевий
бюджет

0,00 850,00 Відділ культури 
та роботи з 
молоддю

Забезпечення 
своєчасного 
протипожежного 
захисту будинків 
та споруд

30 Обробка сцени, декорацій, та інших 
дерев  яних конструкційי
вогнезахисними засобами

2023 – 2024 рр. Місцевий
бюджет

250.00 250.00 Відділ культури 
та роботи з 
молоддю

Забезпечення 
своєчасного 
протипожежного 
захисту будинків 
та споруд

31 Влаштувати адресні вказівники(назва
вулиці, номер будинку) на фасадах 
клубних закладів, або в інших видних
місцях

2023 рік Місцевий
бюджет

10.00 - Відділ культури 
та роботи з 
молоддю

Забезпечення 
своєчасного 
протипожежного 
захисту будинків 
та споруд

32 Забезпечити працівників клубних 
закладів засобами індивідуального 
захисту

2024 рік Місцевий
бюджет

- 10.00 Відділ культури 
та роботи з 
молоддю

Забезпечення 
своєчасного 
протипожежного 
захисту будинків 
та споруд

33 Придбання обладнання, 
комплектуючих та запчастин до 
пожежної машини Місцевої 
пожежної охорони Миколаївської 
сільської ради 

2023 – 2024 рр. Місцевий
бюджет

50,00 50,00 Відділ житлово-
комунального 
господарства, 
комунальної 
власності, 
транспорту, 
благоустрою, 
розвитку 
інфраструктури 
та 
містобудування

Забезпечення 
вчасного 
реагування та 
надання якісного 
виконання 
пожежно-
рятувальних 
операцій на 
пожежі



34 Обов’язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів та 
обов’язкове особисте страхування 
працівників Місцевої пожежної 
охорони

2023 – 2024 рр. Місцевий
бюджет

10,00 10,00 Відділ житлово-
комунального 
господарства, 
комунальної 
власності, 
транспорту, 
благоустрою, 
розвитку 
інфраструктури 
та 
містобудування

Забезпечення 
надійного захисту 
від різноманітних 
виробничих 
чинників 

35 Витрати на навчання водіїв місцевої 
пожежної охорони

2023 – 2024 рр. Місцевий
бюджет

10,00 10,00 Відділ житлово-
комунального 
господарства, 
комунальної 
власності, 
транспорту, 
благоустрою, 
розвитку 
інфраструктури 
та 
містобудування

Забезпечення 
вчасного 
реагування та 
надання якісного 
виконання 
пожежно-
рятувальних 
операцій на 
пожежі

Всього по Програмі           19 915,00    
5745,00 14170,00





МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 256

09.12.2022                                                                                 с. Миколаївка

Про організацію суспільно корисних робіт
 в умовах воєнного стану на території
 Миколаївської сільської ради

На  виконання  вимог  Указу  Президента  України  від  14.03.2022  «Про
введення  воєнного  стану  в  Україні»,  розпорядження  голови  Сумської
обласної  державної  адміністрації  –  керівника  обласної  військової
адміністрації від 06 вересня 2022 року № 314-ОД «Про організацію суспільно
корисних робіт», розглянувши лист командира військової частини А 7321 від
30.11.2022 року № 1051 «Про організацію суспільно корисних робіт в умовах
воєнного  стану»,  з  метою  ліквідації  надзвичайних  ситуацій  техногенного,
природного та воєнного характеру, що виникли в період воєнного стану та їх
наслідків,  у  зв’язку  з  продовженням  військової  агресії  з  боку  російської
федерації  проти  України,  задоволення  потреб  Збройних  Сил,  інших
військових  формувань  та  сил  цивільного  захисту,  забезпечення
функціонування  національної  економіки  та  системи  забезпечення
життєдіяльності  населення,  керуючись  Порядком  залучення  працездатних
осіб  до суспільно корисних робіт  в  умовах воєнного стану,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 753 (далі –
Порядок), указами Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022
«Про введення воєнного стану в Україні»(із продовженням дії воєнного стану
-  Закон України від 16.11.2022 № 2738-ІХ ),  відповідно до статті 22 Закону
України «Про зайнятість населення», статей 3, 4, 8, 15 Закону України «Про
правовий режим воєнного  стану»,  відповідно  до  статті  52  Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконавчий  комітет
Миколаївської сільської ради спільно з військовим командуванням військової
частини А 7321, 

вирішив:

1.  Запровадити  трудову  повинність  та  організувати  суспільно  корисні
роботи  в  умовах  воєнного  стану  на  території  Миколаївської  сільської
територіальної громади Сумського району Сумської області (далі – суспільно
корисні роботи).



2. Залучати до суспільно корисних робіт працездатних осіб, у тому числі
осіб,  що не підлягають призову на військову службу, які за віком і станом
здоров'я  не  мають  обмежень  до  роботи  в  умовах  воєнного  стану  (крім
працездатних  осіб,  що  залучені  до  роботи  в  оборонній  сфері  та  сфері
забезпечення життєдіяльності населення і заброньовані за підприємствами у
період  воєнного  стану  з  метою  виконання  робіт,  що  мають  оборонний
характер,  а  також  осіб,  залучених  до  здійснення  заходів  національного
спротиву), а саме: 

-  зареєстрованих  безробітних  та  інших  незайнятих  осіб,  зокрема
внутрішньо переміщених;

- працівників функціонуючих в умовах воєнного стану підприємств (за
погодженням з їх керівниками), що не залучені до виконання мобілізаційних
завдань  (замовлень)  та  не  зараховані  до  складу  об’єктових  формувань
цивільного захисту, - у порядку переведення (за потреби);

- осіб, зайнятих в особистому селянському господарстві (за потреби);
- студентів вищих, учнів та слухачів професійно-технічних навчальних

закладів (за потреби);
- осіб, які забезпечують себе роботою самостійно (за потреби).
3.  Затвердити  види,  перелік  видів  суспільно  корисних  робіт,  що

виконуються  в  умовах  воєнного  стану,  до  виконання  яких  залучаються
працездатні  особина  території  Миколаївської  сільської територіальної
громади (додаток 1).

4.  Затвердити  перелік  замовників  (підприємств,  установ,  організацій)
суспільно  корисних  робіт,  де  працюють  працездатні  особи,  що  мають
оборонний  характер  та  розташовані  на  території  Миколаївської  сільської
територіальної громади (Додаток 2).

5.  Визначити  відповідальною особою заступника  сільського  голови  з
питань діяльності виконавчих органів рад Рябуху Віктора Сергійовича, який
за сприяння керівників замовників (підприємств, установ, організацій) буде
забезпечувати оповіщення, збір і комплектування груп працездатних осіб, що
залучаються до виконання суспільно корисних робіт відповідно Порядку.

6.  Рекомендувати Сумській  районній філії Сумського обласного центру
зайнятості  сприяти  залученню  зареєстрованих  безробітних  осіб  до
виконання суспільно кориснихробіт відповідно Порядку.

7.  Фінансування суспільно корисних робіт здійснити за рахунок коштів
державного  бюджету.  Фінансування  суспільно  корисних  робіт,  що
виконуються  зареєстрованими  безробітними,  здійснити  за  рахунок  коштів
Фонду  загальнообов’язкового  державного  соціального  страхування  на
випадок безробіття, передбачених для виконання громадських робіт та інших
робіт  тимчасового  характеру,  коштів  місцевого  бюджету,  замовників.
Фінансування  суспільно  корисних  робіт  здійснити  шляхом  спрямування
коштів  на  оплату  праці  у  розмірі  мінімальної  заробітної  плати,  сплату
єдиного  внеску  на  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування,
оплату  проїзду  в  межах  регіону  до  місця  виконання  робіт  у  зворотному
напрямку (у разі потреби), відповідно до Порядку..



8.  У  разі  залучення  до  суспільно  корисних  робіт  зареєстрованих
безробітних замовнику (підприємств, установ, організацій) укласти договір
про  організацію  та  фінансування  суспільно  корисних  робіт  з  Сумською
районною філією Сумського обласного центру зайнятості.

9.  Довести  дане  рішення  до  відома  населення  через  засоби  масової
інформації  шляхом  оприлюднення  на  офіційному  веб-сайті  Миколаївської
сільської  ради відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної
інформації».

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

Сільський голова                                                                    Сергій
САМОТОЙ

Оприлюднено  13.12.2022

Додаток 1
до  рішення  виконавчого
комітету сільської ради № 256
від 09.12.2022

Перелік



видів суспільно корисних робіт, що виконуються в умовах воєнного
стану, до виконання яких залучаються працездатні особи на території 

Миколаївської сільської  територіальної громади

Ремонтно-відновлювальні роботи, насамперед роботи, що виконуються
на об’єктах забезпечення життєдіяльності.

Розбір завалів, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг.
Будівництво захисних споруд цивільного захисту, швидкоспоруджуваних

захисних  споруд  цивільного  захисту  та  створення  найпростіших  укриттів,
протизсувних, протиповеневих,  протиерозійних та інших інженерних споруд
спеціального призначення.

Ремонт і будівництво житлових приміщень.
Роботи з підтримання у готовності захисних споруд цивільного захисту

до використання за призначенням та їх експлуатації, пристосування існуючих
наземних або підземних приміщень під найпростіші укриття.

Вантажно-розвантажувальні роботи, що виконуються на залізницях.
Сільськогосподарські  роботи  (весняно-польові  роботи,  збирання  вро-

жаю, сінокосіння).
Надання допомоги населенню, насамперед особам з інвалідністю, дітям,

громадянам похилого віку, хворим та іншим особам, які не мають можливості
самостійно  протидіяти  несприятливим факторам техногенного,  природного
та воєнного характеру.

Організація  забезпечення  життєдіяльності  громадян,  що  постраждали
внаслідок бойових дій.

Роботи із забезпечення сталого функціонування об’єктів підвищеної без-
пеки на випадок надзвичайних ситуацій.

Роботи, пов’язані з підтриманням громадського порядку.
Упорядкування, відновлення та благоустрій прибережних смуг, природ-

них джерел та водоймищ, русел річок, укріплення дамб, мостових споруд.
Заготівля дров для опалювального сезону.
Ліквідація стихійних сміттєзвалищ та облаштування полігонів твердих

побутових відходів.
Плетіння сіток.
Вантажно – розвантажувальні роботи гуманітарної допомоги та дров. 

Секретар 
виконавчого комітету                                                Світлана БІДНЕНКО



Додаток 2
до рішення виконавчого комітету 
Миколаївської сільської рад ради
від 09.12.2022 № 256

Перелік замовників (підприємств, установ, організацій) суспільно корисних робіт, де працюють працездатні особи, 
що мають оборонний характер та розташовані на території Миколаївської сільської  територіальної громади
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Види робіт відповідно до
додатку 1 рішення 
виконавчого комітету № 
256 від 09.12.2022 року 
«Про організацію 

19 с. Миколаївка
с. Кровне
с. 
Северинівка
с. Постольне

січень, 
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квітень, 
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жовтень,
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д
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Секретар 
виконавчого комітету                                                Світлана БІДНЕНКО



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 257

09.12.2022                                                                                 с.
Миколаївка
Про надання щомісячної матеріальної
допомоги 

Відповідно  до  підпункту  4  пункту  «а»  статті  28,  пункту  6  статті  59
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  пункту  4
Положення  про  умови  та  порядок  надання  матеріальної  допомоги  членам
добровольчих  формувань  Миколаївської  сільської  територіальної  громади,
затвердженого рішенням № 10 двадцять другої сесії Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської області восьмого скликання від 21.07.2022
року, враховуючи фінансову спроможність бюджету Миколаївської сільської
територіальної  громади  станом  на  01.12.2022  року,  з  метою  забезпечення
соціальної підтримки виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:
1. Надати матеріальну допомогу за грудень місяць 2022 року.
2. Надати матеріальну допомогу за грудень місяць 2022 року 
3. Головному  бухгалтеру  сільської  ради  здійснити  виплату  допомоги

затвердженої  пунктами  1,  2  даного  рішення  відповідно  до  чинного
законодавства та пункту 3, абзацу 1 пункту 5 Положення про умови та
порядок надання матеріальної допомоги членам добровольчих форму-
вань Миколаївської сільської територіальної громади, затвердженого рі-
шенням  №  10  двадцять  другої  сесії  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області восьмого скликання від 21.07.2022
року.

4. Контроль за виконанням цього рішення залишити за сільським голо-
вою.

Сільський голова          Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено  13.12.2022



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 258

09.12.2022                                                                                 с. Миколаївка
Про затвердження лімітів споживання 
енергоносіїв бюджетними установами 
Миколаївської сільської територіальної 
громади на 2023 рік

Відповідно  до  пункту  3  статті  51  Бюджетного  кодексу  України,  на
виконання пункту 43 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних
вимог  до  виконання  кошторисів  бюджетних  установ,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (зі
змінами), щодо  затвердження  лімітів  споживання  енергоносіїв  у  фізичних
обсягах на 2023 рік,  керуючись підпунктом 1 пункту «а»  статті  30 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  на  виконання  Плану
заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів
установами  Миколаївської  сільської  ради  затвердженого  рішенням
виконавчого комітету  № 88 від  28.04.2021 року «Про затвердження Плану
заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів
установами  Миколаївської територіальної громадина 2021-2023 роки»,
 з  метою  ефективного  використання  бюджетних  коштів  головними
розпорядниками  та  розпорядниками  коштів  бюджету  Миколаївської
територіальної  громади  на  придбання  та  використання  енергоносіїв
виконавчий комітет сільської ради  

вирішив:
1.Затвердити  на  2023  рік  граничні  обсяги  споживання  енергоносіїв  у
фізичних розмірах для головних розпорядників та розпорядників бюджетних
коштів  Миколаївської  сільської  територіальної  громади   (додаток  1
додається).
2.Головним  розпорядникам  бюджетних  коштів,  керівникам  установ,
підприємств,  закладів  зазначених  у  додатку  1  пункту  1  даного  рішення
неухильно дотримуватися затверджених лімітів використання енергоносіїв у
підпорядкованих установах, підприємствах, закладах.
3. Контроль за дотримання лімітів встановлених на використання вуличного
освітлення  в  населених  пунктах  громади  покласти  на  енергетика  групи
«Благоустрій» Прийменка Р.М.



4.  Загальний  контроль   за  виконанням  даного  рішення  покласти   на
заступника сільського голови з  питань діяльності  виконавчих органів  ради
В.С. Рябуху.
Сільський голова                                                            Сергій САМОТОЙ 



Назва площадки та об’єкту Замовника, адреса. Назва розрахункового періоду на рік, разом

січень лютий березен
ь

квіте
нь

травен
ь

червен
ь

липен
ь

серпен
ь

вересен
ь

жовте
нь

листопа
д

грудень

Сільська рада, с.Миколаївка (Шевченка.1) 0,150 0,150 0,140 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,100 0,130 0,150 1,300

Будівля сільської ради (Благоустрій) 0,060 0,050 0,040 0,040 0,030 0,030 0,030 0,030 0,040 0,040 0,050 0,060 0,500

Миколаївський будинок культури, Шевченко, 67 1,300 1,200 1,000 0,900 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 1,000 1,300 11,500

Спаський клуб (ОДР) 0,080 0,070 0,070 0,050 0,040 0,040 0,040 0,040 0,060 0,060 0,070 0,080 0,700

Сільська рада, с.Кекине, вул. Садова,18 0,100 0,100 0,100 0,080 0,060 0,060 0,060 0,060 0,080 0,100 0,100 0,100 1,000

Будинок культури с.Кекине, вул. Центральна, 9а 0,070 0,060 0,050 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,050 0,060 0,070 0,600

Сільська рада с.Северинівка, вул. Центральна, 1А 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Северинівський СБК с.Северинівка, Молодіжна,1 0,700 0,600 0,600 0,500 0,500 0,400 0,400 0,500 0,500 0,500 0,600 0,700 6,500

Склярівський с/клуб с.Склярівка, Молодіжна,5 0,200 0,200 0,150 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,150 0,200 0,200 1,700

Адмінбудівля с/ради с.Постольне, вул.Центральна, 89 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010

Постольненський с/клуб с.Постольне, вул.Центральна,55 0,300 0,200 0,200 0,150 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,150 0,200 0,300 2,000

Будівля сільської ради, с.Кровне 0,200 0,150 0,150 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,150 0,150 0,200 1,600

Сільський будинок культури, с.Кровне 0,400 0,400 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,400 0,400 4,000

Будівля сільського клубу, с.Руднівка 0,100 0,100 0,100 0,080 0,070 0,060 0,060 0,060 0,070 0,100 0,100 0,100 1,000

Адмінприміщення с.Яструбине, вул.Кооперативна,2 0,100 0,100 0,100 0,080 0,060 0,060 0,060 0,060 0,080 0,100 0,100 0,100 1,000

 Будинок культури с.Яструбине, вул.Центральна, 11 0,100 0,100 0,100 0,080 0,060 0,060 0,060 0,060 0,080 0,100 0,100 0,100 1,000

Гараж, Кухня, с.Яструбине вул.Шкільна, 22 0,020 0,020 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,020 0,150

Громадський будинок, с.Северинівка, вул Шевченка 5 0,200 0,200 0,200 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,200 0,200 0,200 0,200 2,150

Лікарняне приміщення с.Яструбине вул.Шкільна,22 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всього за об'єктом

Всього за Замовником 4,080 3,700 3,310 2,740 2,500 2,390 2,390 2,500 2,640 2,910 3,470 4,080 36,710

5



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 259

09.12.2022                                                                                 с. Миколаївка
Про затвердження лімітів використання
пального для автомобілів  
Миколаївської  сільської ради на один місяць 
       Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 30,  ,  пунктом 6 статті 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів
України  «Про  впорядкування  використання  легкових  автомобілів  бюджетними
установами та організаціями» від 04.06.2003р. №848, відповідно до Норм витрат
палива  і  мастильних  матеріалів  на  автомобільному  транспорті,  затверджених
Наказом  Міністерства  транспорту  України  від  10.02.1998р.№43,  на  виконання
Плану  заходів  щодо економного  та  раціонального  використання  бюджетних
коштів  установами  Миколаївської  сільської  ради  затвердженого  рішенням
виконавчого комітету № 88 від 28.04.2021 року «Про затвердження Плану заходів
щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів установами
Миколаївської територіальної громадина 2021-2023 роки»,  з  метою ефективного
використання бюджетних коштів головними розпорядниками та розпорядниками
коштів бюджету Миколаївської сільської територіальної громади та забезпечення
належного виконання функцій та завдань, виконавчий комітет сільської ради

вирішив:
1. Затвердити  ліміти використання  пального для  автомобілів  Миколаївської
сільської ради на один місяць (додаток 1 додається).
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 
голови з питань діяльності  виконавчих органів ради В.С.Рябуху.

Сільський голова                                                                Сергій САМОТОЙ
                                                                                                                       

                                                                                                                      
Оприлюднено  13.12.2022



Додаток до рішення 
                           виконавчого комітету 

№259 від 09.12.2022 року
№ 
3/п

Найменування авто Газ на один
місяць/л

Дизель 
на один 
місяць/л

Бензин на 
один 
місяць/л, в 
зимовий 
період

Бензин на 
один 
місяць/л, в 
літній 
період

1 Jetour X70 180 - 50 30
2 ЗАЗ Сенс (Сірий) 120 - 25 15
3 ЗАЗ Сенс (Синій) 200 - 25 15
4 ВАЗ 2107 100 - 25 15
5 ВАЗ 21041 200 - 50 30
6 ЗАЗ Таврія 100 - 25 15
7 Hyundai Tucson - 120
8 Citroen Jumper - 120
9 Volkswagen T4 - 120
10 Toyota 250 - 25 15
11 ГАЗ 3307 300 - 300 300
12 OPEL COMBO BM 

7657 АМ
150

-
15

10

13 RENAULT 
DUSTER INTENSE

- - 175 175

14 RENAULT 
DUSTER INTENSE

- - 175 175

 

Секретар 
виконавчого комітету                                                Світлана БІДНЕНКО



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 260

09.12.2022                                                                                 с. Миколаївка
Про затвердження лімітів  споживання  природного 
газу у фізичних   обсягах бюджетними  установами 
Миколаївської сільської територіальної  громади 
на 2023 рік

Відповідно до пункту 3 статті 51 Бюджетного кодексу України,  керуючись
підпунктом 1 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  на  виконання  Плану  заходів  щодо економного  та  раціонального
використання  бюджетних  коштів  установами  Миколаївської  сільської  ради,
затвердженого  рішенням виконавчого  комітету  № 88  від  28.04.2021  року  «Про
затвердження  Плану  заходів  щодо  економного  та  раціонального  використання
бюджетних  коштів  установами   Миколаївської  територіальної  громадина  2021-
2023  роки», з  метою ефективного  використання  бюджетних  коштів  головними
розпорядниками  та  розпорядниками  коштів  бюджету  Миколаївської
територіальної  громади на  використання природного газу виконавчий комітет
сільської ради  

вирішив:
1. Затвердити  ліміти  використання  природного  газу  помісячно  по  установах
Миколаївської сільської ради згідно з додатком на 2023 рік. 
 (додаток 1 додається).
2.Головним розпорядникам бюджетних коштів, керівникам установ, підприємств,
закладів  зазначених  у  додатку  1  пункту  1  даного  рішення  неухильно
дотримуватися  затверджених лімітів  використання  природного  газу  у  фізичних
обсягах у підпорядкованих установах, підприємствах, закладах. 
3.  Контроль за виконанням даного рішення  покласти  на заступника сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.С. Рябуху.

Сільський голова                                                            Сергій САМОТОЙ 

Оприлюднено  13.12.2022



                                                                                          Додаток 1 до рішення 
виконавчого комітету №  260 
від 09.12.2022 року

Ліміти споживання природного газу помісячно на 2023 рік

Секретар 
виконавчого комітету                                                Світлана БІДНЕНКО

Оприлюднено  13.12.2022

№
п/п

Установа січен
ь 

люти
й

березень листопа
д

груден
ь

Всього,
м³

1 с.  Кекине,  вул.
Садова,18

250 250 250 250 250 1250

2 с.  Кровне,  вул.
Центральна, 92

250 250 250 250 250 1250

3 с. Яструбине, вул.
Кооперативна,2

250 250 250 250 250 1250

4 с. Постольне, вул.
Центральна, 55

280 280 280 280 280 1400

5 с.  Северинівка,
вул. Шевченка,5

150 150 150 150 150 750

Разом 1180 1180 1180 1180 1180 5 900


