
 Звіт сільського голови 
про виконання 

«Програми соціально-
економічного розвитку села 

Нижня Сироватка», 
Плану першочергових дій та 

бюджету за 2017 рік



Центр громади 
знаходиться у 
с. Нижня Сироватка

Старе Село



Сільський голова 
Нижньосироватської сільської 

ради 

Вячеслав Юрійович 
Суспіцин



3163 чоловіка 
працездатного 

віку

1761 
пенсіонери

молодь віком 
від 18 до 35 
років 1216

480 дітей 
шкільного віку

342 дітей 
дошкільного 

віку 

 ПРОЖИВАЄ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО
ГО НАСЕЛЕННЯ 

5746 ОСІБ ТА 195 
ЧОЛОВІК 

ПРОЖИВАЮТЬ 
БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ, 



народилось померло зареєстровано шлюбів
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Загальна площа в адміністративних 
межах ради складає – 16,5 тис. га., із 

них сільгоспугіддя 13 тис. га.
 На території громади налічується  59 

вулиць, 7 провулків, станція 
Гребениківка, протяжністю близько 

80 км, кількість дворів 2712, квартир 
– 238. 

Загальна кількість суб’єктів 
підприємницької діяльності що 

здійснюють господарську діяльність 
на території об’єднаної громади 145 

одиниць, у т.ч.:
юридичні особи – 24;
фізичні особи – 119;



Споживчий ринок

 Магазин «Валентина» 
с.Нижня Сироватка

Магазин «Кошик» с. Старе 
Село

Кафе «Козацький стан» с. Н.Сироватка

Кафе «Атмосфера» с. Н. Сироватка

Магазин «Старосільська 
лавка» с. Старе Село



Комунальний заклад Нижньосироватської 
сільської ради «Центральна амбулаторія загальної 

практики – сімейної медицини с. Нижня 
Сироватка»

Нижньосироватська амбулаторія 
загальної практики сімейної 
медицини

Старосільська амбулаторія 
загальної практики сімейної 
медицини





Старосільський будинок культури

Нижньосироватський будинок 
культури

Відділення Південної залізниці



Місцевий храм Тихона Задонського
Дзвіниця Свято-Миколаївської церкви



Автобус підприємства ТОВ 
«Липоводолинський Райснаб»Шкільний автобус Старосільської ЗОШ

І-ІІІ ступенів



План по доходах на 2017 рік

10,4

2,725,5

4,6

3,7

1,1

власні (млн. грн.)

базова дотація (млн. грн.)

додаткова дотація (млн. грн.)

освітня субвенція (млн. грн.)

медична субвенція (млн. грн.)

субвенція на формування 
інфраструктури ОТГ (млн. грн.)

інші субвенції (млн.грн.)



Старосільська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів



«Капітальний ремонт ДНЗ «Казка» (ремонт покрівлі, утеплення зовнішніх стін) 
с. Старе Село» 

До

Після



Реконструкція вуличного освітлення



Нижньосироватська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів імені Бориса Грінченка

до після





Нижньосироватська сільська рада







Нижньосироватська сільська рада















Нижньосироватська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів 

імені Бориса Грінченка



Нижньосироватська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів імені Бориса Грінченка

Меблі для кабінету
 інформатики

Меблі для кабінету трудового навчання

Навіс для дров

Заміна вікон на енергозберігаючі



Старосільська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів



Старосільська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів



Нижньосироватський 
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Золотий ключик»







Старосільський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 
«Казка»



Старосільський дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) «Казка»



Комунальний заклад Нижньосироватської 
сільської ради «Центральна амбулаторія загальної 

практики – сімейної медицини с. Нижня 
Сироватка»

Нижньосироватська амбулаторія 
загальної практики сімейної 
медицини

Старосільська амбулаторія 
загальної практики сімейної 
медицини



Старосільський будинок культури

Нижньосироватський будинок 
культури









Сільський голова 
Нижньосироватської сільської 

ради 

Вячеслав Юрійович 
Суспіцин



ЖКГ



Реконструкція водогону









 Дякую за увагу!
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