
Звіт сільського голови про виконання «Програми
соціально-економічного розвитку села Нижня Сироватка»,

Плану першочергових дій та бюджету за 2017 рік

Шановні депутати, члени виконавчого комітету, присутні! 
Сьогодні МИ підведемо підсумки роботи сільського голови, сільської

ради за 2017 рік.
Нижньосироватська  об’єднана  територіальна  громада  утворена

відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад» та згідно прийнятих рішень Нижньосироватською сільською радою
від 01.09.2016 року та Старосільською сільською радою від 02.09.2016 року
«Про добровільне об’єднання територіальних громад».

До  складу  громади  увійшли  наступні  населені  пункти:  села  Нижня
Сироватка, Старе Село, Барвінкове, Вишневе, Гірне.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
та Конституцією України, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської
ради  проводить  певну  організаційну  роботу  по  виконанню  власних  та
делегованих  повноважень  органів  виконавчої  влади,  спрямованих  на
покращення  добробуту,  розвиток  інфраструктури  та  благоустрою  нашої
громади.

На  території  Нижньосироватської  сільської  ради  проживає
зареєстрованого  населення  5746  осіб,  та  195  чоловік  проживаючих  без
реєстрації, 3163 чоловіка працездатного віку, 1761 пенсіонери, молоді віком
від 18 до 35 років 1216, дітей 822 в т.ч. 342 дошкільного віку. 

За період 2017 року на території  Нижньосироватської  сільської ради
народилося 28 дітей, у 2016 році 38 дітей, померло за період 2017 року 112
чоловік,  у 2016 році 104 чоловік,  зареєстровано шлюбів у 2017 році 15,  у
2016 році 16.

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  Нижньосироватської  сільської  об’єднаної

територіальної  громади  налічує  26  об’єктів  торгівлі із  них:  18  магазинів
продовольчих товарів та 6 промислових, 2 об’єкт громадського харчування. 

Медичну  допомогу  населенню  сільської  ради  надає  Комунальний
заклад  Нижньосироватської  сільської  ради  «Центральна  амбулаторія
загальної  пракитики – сімейної  медицини с.  Нижня Сироватка» до складу
якої  входять:  Нижньосироватська  та  Старосільська  амбулаторії  загальної



практики  сімейної  медицини,  стоматологічний  кабінет  та  медична  аптека
ТОВ «Сумський центр здоров’я».

На  території  сільської  ради,  розташовані:  Нижньосироватська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  ім.  Б.  Грінченка,  Старосільська
загальноосвітня школа, ДНЗ (я/с)  «Золотий ключик», ДНЗ (я/с)  «Казка»,  2
будинки  культури,  3  сільські  бібліотеки,  2  відділення  Укрпошти,  лікарня
ветеринарної  медицини,  відділення  Південної  залізниці,  3  АТС.  Діючі
місцевий храм Тихона Задонського,  Свято  -  Миколаївська  церква,  Церква
Різдва Пресвятої Богородиці 

Пасажироперевезення  по  маршруту  с.  Нижня  Сироватка  –  м.  Суми
здійснюють ПП Стаднік В.М., ПАТ «Сумипастранс» та ФОП Шевченко В.О.,
кількість рейсів автобусів щоденно -21. 

За  маршрутом  с.  Старе  Село  –  м.  Суми  здійснює  ФОП  Рикун  В.І.
Щоденно кількість рейсів складає 28.

Підвіз  учнів  до  Нижньосироватської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  ім.  Б.  Грінченка  здійснюється  безкоштовно  маршрутними
автобусами та автобусом підприємства ТОВ «Липоводолинський Райснаб»,
до  Старосільської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  підвіз  учнів
здійснюється шкільним автобусом за кошти місцевого бюджету. 

За звітний період скликано 11 сесій сільської ради на яких розглянуто
304  питання,  та  12  засідань  виконавчого  комітету  сільської  ради  на  яких
розглянуто 125 питань.

Основним  критерієм,  від  якого  залежить  розвиток  територіальної
громади, виконання програм та планів – наш сільський бюджет.

 План  по  доходах  на  2017  рік  по  загальному  та  спеціальному
фондах становить 30,0 млн. грн., з них:

- власні надходження – 10,4 млн. грн.;
- базова дотація – 2,7 млн. грн. на утримання ДНЗ; 
- додаткова дотація -2,0 млн. грн. на утримання загальноосвітніх шкіл

та комунальні послуги закладам охорони здоров’я;
- освітня субвенція – 5,5 млн. грн. на заробітну плату пед. працівників;
-  медична  субвенція  –  4,6  млн.  грн.  на  утримання закладів  охорони

здоров’я, з них 60% - 2,8 млн. грн. на вторинну медицину;
- субвенція на формування інфраструктури об’єднаних територіальних

громад – 3,7 млн. грн.;
інші субвенції – 1,1 млн. грн. на заходи щодо соціально- економічного

розвитку  території, покращення матеріально-технічної бази установ ОТГ.
Субвенція  з  державного  бюджету  на  формування  інфраструктури

Нижньосироватської  об’єднаної  територіальної  громади в  сумі  3721,8  тис.
грн. в 2017 році була реалізована на такі 6 проектів:

1. Будівництво блочно - модульної котельні Старосільської  ЗОШ І - ІІІ
ступенів виділено 1269,2 тис. грн.;

2.  Капітальний  ремонт  ДНЗ  "Казка"  (заміна  котла  в  топковій)
с. Старе Село – 176,0 тис. грн.;



3.  Реконструкція  вуличного  освітлення  від  КТП-623
провул. Першотравневий, в с. Нижня Сироватка – 88,4 тис. грн.; 

4.  Реконструкція  вуличного  освітлення  від  КТП-443  вул.  Шлях,
в с. Нижня Сироватка – 112,2 тис. грн.;

5. Реконструкція вуличного освітлення від КТП-865 вул. Литвинівка, в
с. Нижня Сироватка – 133,4 тис. грн.;

6.  Реконструкція  приміщень  Нижньосироватської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів ім. Б. Грінченка – 1942,6 тис. грн.

В  2017  році  з  державного  фонду  регіонального  розвитку
Нижньосироватській сільській раді виділені кошти в сумі 2170,5 тис. грн. на
такі цілі:

-  реконструкція  водогону  по  вул.  Сумська,  пров.  Сумський,
вул. Палійова, пров. Першотравневий в с. Нижня Сироватка – 582,4 тис. грн.;

 -  капітальний  ремонт  ДНЗ  «Казка»  (ремонт  покрівлі,  утеплення
зовнішніх стін) в с. Старе Село – 1588,1 тис. грн.

Фактично надходження до бюджету  сільської  ради  склали 31,6  млн.
грн. із них: з них власні надходження по загальному фонду – 11.8 млн. грн.,
що склало 118,4 % або + 1,8 млн. грн.  

Наші установи вчасно і  в  повному обсязі  отримали заробітну плату,
вчасно  профінансовані  інші  захищені  статті  витрат.  Робота  з  бюджетом
проводиться постійно: на засіданнях сесії сільської ради розглядається стан
виконання  сільського  бюджету  та  вносяться  необхідні  зміни  для
повноцінного  функціонування  бюджетних  установ,  які  знаходяться  на
балансі сільської ради та розвитку інфраструктури населених пунктів. 

Станом на 01.01.2018 року на рахунках сільської ради наявні кошти по
загальному та спеціальному фондах в сумі 4,0 млн. грн.  

Пільги  по  сплаті  податків  до  бюджету  за  2017  рік  підприємствам  і
організаціям не надавались. 

Загальна  сума  переданих  коштів  у  2017  році  з  сільського  бюджету
бюджетам різних рівнів склала 3495,2 тис. грн., а саме: 

1. Державному бюджету в сумі 16,2 тис. грн.:
-  на  придбання  пожежникам  форменого  захисного  одягу  розмірі
10,0 тис. грн;
- Сумському РВК для забезпечення роботи призовної дільниці в розмірі
3,2 тис грн.;
-  Державній  казначейській  службі  у  Сумському  районі  на  придбання
матеріалів - 3,0 тис. грн.
2. Обласному бюджету в сумі 164,5 тис. грн., а саме: 

-  Обласному  комунальному  закладу  «Сумський  обласний  клінічний
онкологічний диспансер» для  придбання лінійного прискорювача.



3. Районному бюджету в сумі 3314,5 тис. грн.:
-  на  утримання  установи  «Територіальний  центр  соціального

обслуговування» в розмірі 198,7 тис. грн.;
- на утримання структурних підрозділів КЗ СРР «Сумський районний

центр первинної медико-санітарної допомоги» у розмірі 146,9 тис. грн.;
- на утримання комунального закладу ДЮСШ у сумі 28,8 тис. грн.
- на здійснення видатків на вторинну медицину у сумі 2757,6 тис. грн.;
-  для відшкодування витрат пов’язаних з наданням пільг на послуги

зв’язку (абонентна плата за квартирний телефон та на житлово – комунальні
послуги  найбільш соціально  –  вразливим  категоріям  населення  та  особам
яким виповнилося 100 і більше років) у сумі 18,0 тис. грн.;

-  на  утримання  Сумського  районного  центру  соціальних  служб  для
сім’ї, дітей та молоді у сумі 13,5 тис. грн.;

-  на  утримання  районного  Будинку  дітей  та  юнацтва  у  розмірі
34,9 тис. грн.;

-  на  утримання  КЗ  Низівська  дитяча  музична  школа  та  Садівська
дитяча школа мистецтв у розмірі 100,0 тис. грн.

- для відшкодування витрат по виплаті  заробітної  плати лікарям КЗ
НСР «Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка» у сумі 16,1 тис. грн.

Регулювання земельних відносин та охорони
навколишнього середовища.

У  виробництві  сільськогосподарської  продукції  на  території
Нижньосироватської  сільської  ради  в  2017  році  здійснювали  діяльність
8 сільськогосподарських підприємств та 2 фермерських господарства. 

ТОВ  «Липоводолинський  Райснаб»  використовує  2831,8  га  ріллі
відповідно  до  укладених  договорів  оренди  землі  (525  шт.)  із  власниками
земельних часток (паїв). В 2017 році підприємство сплатило власникам паїв
орендну плату у розмірі  8% від нормативної грошової  оцінки, що складає
12,4 тис. грн.

ТОВ «Хлібороб»  використовує  земельні  ділянки площею 236,2  га,  а
саме:  невитребувані  земельні  частки  (паї)  площею  196,6  га  (48  паї)  та
проектно-польові  дороги  площею  39,6  га.  Розмір  орендної  плати  в  рік
складає майже 425 тис. грн.

ТОВ Агрофірма «Родючість» використовує земельні ділянки загальною
площею  1043  га,  це  земельні  ділянки  під  проектно-польовими  дорогами
площею  17,3  га,  невитребувані  та  непереоформлені  земельні  частки  (паї)
площею 89,8 га  (23 паї)  та  земельні  ділянки,  які  використовуються згідно
укладених договорів оренди з власниками земельних часток (паї) загальною
площею 936,5 га (262 шт.). Розмір орендної плати в рік складає 169,4 тис.
грн.

ТОВ Агрокомбінат «Маяк»,  загальна площа 1126 га із них: земельні
частки  (паї)  площею  815  га,  землі  запасу  сільської  ради  площею  130  га,
проектно-польові  дороги  майже 10 га,  невитребувані  частки (паї)  площею



171 га  (36 шт).  Загальна сума орендної  плати,  що надходить  до бюджету
сільської ради в рік складає 316,2 тис. грн. 

СТОВ «Вікторія»,  загальна  площа 105 га  –  це  земельні  частки (паї)
громадян в кількості 20 шт.

ТОВ «СП-АРГОС», загальна площа 195,2 га - це земельні частки (паї)
населення в кількості 51 шт.

ТОВ  «Аквітан»  використовує  земельну  ділянку  загальна  площа
425 га для випасання ВРХ, орендна плата 3% що становить 69 тис. грн.

ТОВ АФ «Червоносільська»  використовує  земельну ділянку площею
2944  га  із  них:  земельні  частки  (паї)  населення  площею  2733,7  га,
невитребувані  земельні  частки  (паї)  площею  132  га  (45  шт.),  під
господарськими будівлями та спорудами – 71,6 га та під кар’єром - 6,7 га.
Загальна  сума  орендної  плати,  що  надходить  до  бюджету  сільської  ради
складає 262,3 тис. грн.

ФГ  Гордій  Мирослав  Петрович  використовує  земельну  ділянку
площею 5,8 га для сінокосіння.

ФГ  Снісаренко  Володимир  Вікторович  використовує  5,8  га  землі  із
них: 4 га - рілля та 1,8 га– сіножаті.

На  території  громади  розташовані  та  діють  підприємства
промислового виробництва: 

ТОВ «ПАНТЕОН» використовує  земельні  ділянки  площею 4  га  для
розміщення та обслуговування прядильно-ткацького виробництва. 

ТОВ  «ТРАНСЛОГІСТИК»  використовує  земельну  ділянку
промислового призначення площею 0,6106 га,  розмір орендної плати в рік
складає 46,5 тис. грн.

ТОВ «ІІНВЕСТ ФІНАНС СЕРВІС» використовують земельну ділянку
площею  2,8010  га  для  розміщення  зерносушильного  очищувального
комплексу з промисловою потужністю 35 тис. тонн, розмір орендної плати в
рік складає 149,3 тис. грн. 

ТОВ  «Антрейд  ЛТД»  використовує  земельну  ділянку  промислового
призначення площею 3,3 га та сплачує до бюджету сільської ради орендну
плату в розмірі 148,2 тис. грн. в рік.

Сумська  фабрика  теслярських  виробів  (ФОП  Золотавіна  Н.В.)
підприємство  займається  деревообробкою.  Використовує  земельну ділянку
площею 3,6 га без договору оренди.

ТОВ  «Сервіснафтогаз»  орендує  земельну  ділянку  площею  0,36  га  з
орендною платою 22,4 тис. грн. в рік.

ФОП Токаренко М.Г. використовує земельну ділянку площею 1,0 га під
розміщення  пункту  технічного  огляду  вантажних  автомобілів  з  орендною
платою 32,4 тис. грн. 



Тепер детальніше по установах.

Освіта
В 2017 році  до комунальної  власності  Нижньосироватської  сільської

об'єднаної  територіальної  громади  передано  Нижньосироватську
загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів ім. Бориса Грінченка та Старосільську
загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів.

Всього у 2017-2018 навчальному році навчанням охоплено 418 учнів із
них: Нижньосироватською ЗОШ І-ІІІ спупенів ім Бориса Грінченка 260 учні
та Старосільською ЗОШ І-ІІІ спупенів -  158 учнів (з них: учні 1-4 класів –
187, учні 5-11 класів – 232), педагогічний колектив відповідно нараховує 27
та  23  вчителі,  всього  в  школах  працює  87  чоловік. В  2017  році  в
Старосільську  ЗОШ  введено  0,5  ставки  соціального  педагога,  0,5  ставки
кухаря,  0,5  ставки  секретаря  та  з  01.01.2018  року  2  ставки  машиніста-
кочегара.

Дошкільна освіта  представлена  на  території  громади 2  дошкільними
навчальними закладами: ДНЗ (я/с) «Золотий ключик» та ДНЗ (я/с) «Казка». В
дитсадках працює 17 вихователів та 25 осіб обслуговуючого персоналу.( ДНЗ
«Золотий ключик» - 10 вихователів, 15 осіб обслуговуючого персоналу; ДНЗ
«Казка» -  7  вихователів,  10 осіб  обслуговуючого  персоналу).  З  01.01.2018
року в ДНЗ «Золотий ключик» введено 0,25 ставки практичного психолога та
0,25 ставки музичного керівника.  В ДНЗ «Казка» введено ставку кочегара
сезонного, 0,31 ставки вихователя, 0,5 ставки практичного психолога.

Дошкільним  навчальним  закладом  «Золотий  ключик»  вихованням
охоплено 106 дітей, які проживають на території с. Нижня Сироватка віком
від 2 до 6 років та 16 першокласників які навчаються в цьому закладі.

Дошкільним  навчальним  закладом  «Казка»  вихованням  охоплено
83 дитини.

Для  зміцнення  матеріально-технічної  бази  закладів  освіти  освоєні
кошти в розмірі 5 млн. 537 тис. грн:

по Нижньосироватській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Бориса Грінченка в 
2017 році в сумі 1669,3 тис. грн.:

-   шкільна та спортивна форма для дітей позбавлених батьківського 
піклування -  10,0 тис. грн.;
-   оплата харчування дітей в пришкільному таборі - 32,3 тис. грн.
-    вогнегасники - 1,8 тис. грн.;
-    лінолеум - 6,0 тис. грн.;
-   мікрофонна система - 7,0 тис. грн.;
-   металеві двері для кабінету інформатики - 6,0 тис. грн.;
-   біндер - 1,0 тис. грн.;
-  будівництво навісу для дров на суму 80,1 тис. грн.;
-  планшет для учня інклюзивного класу на суму 5,1 тис. грн. за кошти
субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами;



-  придбання меблів в кабінет інформатики (учнівські парти та стільці)
на суму 12,0 тис. грн. (представницькі кошти); 
-   проектор  та проекційний екран - 15,0 тис. грн. (представницькі 
кошти);
-  столи та стільці учнівські - 39,9 тис.  грн. (представницькі кошти);
- здійснено заміну вікон на енергозберігаючі на суму 1 453, 1 тис. грн. за

кошти субвенції з ДБ на формування інфраструктури ОТГ.

по Старосільській ЗОШ І-ІІІ ступенів в сумі 1585,3 тис. грн.:
-   придбання паливно – мастильних матеріалів для шкільного автобуса – 
48,0 тис. грн.;

     -   господарські товари - 5,9 тис.  грн.;
-   шкільна та спортивна форма для дітей позбавлених батьківського 
піклування - 10,0 тис. грн.;
-   придбання вогнегасників - 1,1 тис.  грн.;
-   камери для шкільного автобуса - 0,9 тис.  грн.;
-  виготовлення  проектно-кошторисної  документації  для  капітального
ремонту ЗОШ на суму - 55,9 тис. грн.;
-  виготовлення  проектно-кошторисної  документації  для  будівництва
блочно-модульної котельні на суму - 38,0 тис. грн.;
- поточний ремонт шкільного автобуса на суму - 37,0 тис. грн.;
- виготовлення технічного паспорта на будівлю Старосільської ЗОШ -
8,8 тис. грн.;
- виготовлення технічної документації із землеустрою на суму 3,0 тис.
грн.;
-  придбання  стендів  для  предметних  кабінетів  англійської  мови  та
української  мови і  літератури на суму – 2,9 тис.  грн.  (представницькі
кошти);
-   придбання 2 комп’ютерів - 24,0 тис. грн. (представницькі кошти);
-   музичне обладнання - 10,7 тис. грн. (представницькі кошти);
-   для  учнів,  які  відвідують  туристичний  гурток  при  Старосільській
загальноосвітній  школі  придбано  туристичне  спорядження  на  суму
95,0  тис.  грн.,  а  саме:  двомісна  байдарка,  2  рятувальні  жилети,  50
карабінів,  10  палаток,  15  рюкзаків,  15  каріматів,  5  систем.
(представницькі кошти);
-  заміна вікон на енергозберігаючі - 78,0 тис. грн. (представницькі 
кошти);
-  будівництво  блочно-модульної  котельні  на  альтернативних  видах

палива  вартість  проекту  1166,1  тис.  грн.  за  кошти  субвенції  з  ДБ  на
формування інфраструктури ОТГ.

по Нижньосироватському ДНЗ (ясла-садок)  «Золотий ключик» в
сумі 272,3 тис. грн.:

- господарські товари (фарби, пензлі, сапи) - 5,0 тис. грн.;
- підписка періодичних видань - 2,5 тис. грн.;
- насос циркуляційний - 2,3 тис. грн.;



- лінолеум - 3,1 тис. грн.;
- багатофункційний пристрій - 5,8 тис. грн.; 
- проектор та екран - 14,0 тис. грн.;
- протипожежний інвентар - 4,0 тис. грн.;
- для надання першої медичної допомоги медикаменти - 5,4 тис. грн.;
- меблі для кухні - 8,5 тис. грн.;
- м’який інвентар (100 покривал та 50 подушок) - 24,5 тис. грн.;
- 115 комплектів постільної білизни - 20,7 тис. грн.;
- 12  комплектів  санітарного  одягу  та  рушників  для  обслуговуючого

персоналу ДНЗ - 4,6 тис. грн.;
- батут спортивний дитячий - 5,9 тис. грн.;

     - здійснено  гідрохімічну промивку системи опалення  на суму 50,3 тис.
грн.;
      - дитячі ліжка та матраци - 73,7 тис. грн. (представницькі кошти);
      - гральний майданчик  - 42 тис. грн (спонсорські кошти).

для Старосільського дошкільного навчального закладу «Казка» в
сумі 2010,2 тис. грн.:

- господарські товари (фарби, пензлі, лопати) - 5,0 тис. грн.;
- підписка періодичних видань - 0,5 тис. грн.;
- меблі для кухні (мийки, столи, шафи) - 21,3 тис. грн.;
- для надання першої медичної допомоги медикаменти - 1,9 тис. грн.;
- 50 пледів, 85 комплектів постільної білизни - 24,5 тис. грн.;
- 8  комплектів  санітарного  одягу  та  рушників  для  обслуговуючого

персоналу ДНЗ - 3,0 тис. грн.;
- батут спортивний дитячий - 5,9 тис. грн.;
- генератор - 10,0 тис. грн.;
- газонокосарка, м’ясорубка - 5,1 тис. грн. (представницькі кошти);
- придбано килимових виробів та тюлевих гардин на суму 10,4 тис. грн.

(спонсорські кошти);
-  проведено  капітальний  ремонт  котельні  (заміна  твердопаливного

котла)  за  кошти  субвенції  з  державного  бюджету  на  формування
інфраструктури ОТГ на суму 172,2 тис. грн; 

-  виконано  капітальний  ремонт  будівлі  (ремонт  покрівлі,  утеплення
зовнішніх  стін)  на  суму 1750,8  тис.  грн.,  з  них  1575,7 тис.  грн.  кошти з
державного  фонду  регіонального  розвитку,  175,1  тис.  грн.  з  місцевого
бюджету.

Охорона здоров’я
Медичну  допомогу  населенню  територіальної  громади  надають

Нижньосироватська  та  Старосільська  амбулаторії  загальної  практики
сімейної медицини. 

Нижньосировастька  АЗПСМ  налічує  2  лікаря,  8  осіб  середнього
медичного персоналу, 2 особи молодшого медичного персоналу, робітників -
8  осіб.  Ліжковий  фонд  амбулаторії  складає  15  ліжок  денного  стаціонару.



Успішно працюють спеціалісти стоматологічного кабінету та медична аптека
ТОВ «Сумський центр здоров’я».

Старосільська АЗПСМ налічує 2 лікаря, 3 особи середнього медичного
персоналу, 1 особа молодшого медичного персоналу, робітників - 4 особи.
Ліжковий фонд амбулаторії складає 7 ліжок денного стаціонару.

В  2017  році  замінено  вікна  на  енергозберігаючі  в  Старосільській
АЗПСМ на суму 192,0 тис. грн. (субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку
окремих територій),  придбано  2  ноутбуки,  комп’ютер,  2  принтери для КЗ
Нижньосироватської  сільської  ради  «Центральної  АЗПСМ  с.  Нижня
Сироватка» на суму 39,0 тис. грн. – представницькі кошти.

Культура
На  території  об’єднаної  громади  працює  2  будинки  культури  та  3

бібліотеки,  музей  історії  села.  В  цих  закладах  працює  17  осіб,  з  них:
працівників бібліотеки - 3, працівників будинків культури – 15, в цьому році
в Старосільський будинок культури введена посада опалювача сезонного.

Перш  за  все  робота  працівників  культури  разом  з  виконавчим
комітетом  сільської  ради  направлена  на  підтримку  традицій,  збереження
національної культурної спадщини та збагачення духовності нашої громади.

Колективи  художньої  самодіяльності  сільських  будинків  культури
приймали участь у районних фестивалях «Співодари», «Хліборобська пісня».
Працівниками  культури  організовані  та  проведені  свята:  День  Перемоги,
День захисту дітей, День незалежності, засідання клубу «Розрада» для людей
похилого віку, новорічні свята.

Старосільський  аматорський Народний  хор  під  керівництвом
В.М. Деркача зайняв перше місце у районному фестивалі народної творчості
«Хліборобська  пісня»  та  отримав  грошову  премію  у  розмірі  50  тис.  грн.
Нижньосироватський  сільський  будинок  культури  отримав  грошову
винагороду у розмірі 10 тис. грн.

Василю  Миколайовичу  Деркачу  керівнику  Старосільського
аматорського  Народного  хору  присвоєно  звання  «Почесний  громадянин
Сумського району».

Старосільський  аматорський  Народний  хор  брав  участь  у
літературно-мистецькому  фестивалі  «Кролевецькі  рушники  2017»,  а
Нижньосироватський  аматорський  Народний  хор  брав  участь  у
27  Всеукраїнському  сільському  фестивалі-конкурсі  мистецтв  «Боромля  –
2017» та отримав диплом «Лауреата І премії».

У 2017 році за кошти місцевого бюджету придбані:
Для Нижньосироватського сільського будинку культури:
1) костюми сценічні, очіпки українські – 9,9 тис. грн.; 
2) цифрова фотокамера – 4,3 тис. грн.;
Для Старосільського будинку культури:
1) чобітки народні жіночі червоні  – 32,3 тис грн.;
2) музичні інструменти – 3,7 тис. грн.;



3) костюми українські сценічні – 13,9 тис. грн.
За 12 місяців 2017 року витрати з бюджету на зміцнення матеріально-

технічної бази будинків культури склали 64,1 тис. грн.
За спонсорські кошти придбано вікна енергозберігаючи – 4 шт. на суму

12,0 тис. грн.
Працівники  сільських  бібліотек  приймають  участь  в  усіх  масових

заходах в громаді. При сільських бібліотеках проходять засідання клубів за
інтересами,  літературні  вечори  до  знаменних  дат,  школа  правових  знань.
Оформлено куточки народної  творчості,  світлини.  На 2018 рік  оформлена
підписка на періодичні видання на суму 13,8 тис. грн.

Розвиток фізичної культури та спорту

На  території  Нижньосироватської  сільської  ради  зареєстровані  дві
громадські організації: 

-  футбольний  клуб  «Деметра»  с.  Нижня  Сироватка,  тренером  є
Бобошко О. М.; 

– футбольний клуб «Олімпік» с. Старе Село, тренер Кравченко А.І.
Для футбольних команд з місцевого бюджету було виділено:
- для виконання заходів з проведення навчально-тренувальних зборів

футбольних команд – 14,1 тис. грн.
- м’ячі – 3,0 тис. грн.;
- футбольна форма – 8,4 тис. грн. 
Придбані  2  газонокосарки  для  обслуговування  стадіонів   на  суму

15,0 тис. грн. (спонсорські кошти).
Виготовлена  проектно-кошторисної  документації  для  будівництва

футбольного  майданчику  розміром  42*22  метри  з  штучним  синтетичним
покриттям с. Нижня Сироватка на суму 20,0 тис. грн.

Житлово-комунальне господарство.
В житлово-комунальному господарстві  протягом 2017 року виконані

роботи  з  благоустрою  громадських  шахтних  колодязів  (заміна  надбудов,
огорож, залізобетонних кілець) на суму 128,7 тис. грн., а саме:

с. Нижня Сироватка 11 шт.;
с. Старе Село 3 шт.;
с. Вишневе 2 шт.;
с. Гірне 4 шт. 
Виконані  роботи  з  очищення  34  громадських  шахтних  колодязів  в

населених пунктах нашої громади на суму 55,5 тис. грн., поточний ремонт
електроустановок водонапірної башні по вул. Сумська  с. Нижня Сироватка
на суму 13,7 тис. грн., придбано насос для каналізаційно - насосної станції с.
Старе Село на суму 14,5 тис.  грн.,  придбано два водяних насоси на суму
17,7 тис. грн.

Виконані роботи по реконструкції вуличного освітлення:



с. Старе Село - вул. Нова, вул. Гірна, вул. Набережна, вул. Садова, вул.
Бр. Приходько, вул. Громадянська на суму 269,5 тис. грн.;

с.  Нижня  Сироватка  –  вул.  Шлях,  вул.  Литвинівка,  провул.
Першотравневий, вул. Журавлівка на суму 488,2 тис. грн.

 Використані кошти на придбання матеріалів для вуличного освітлення
на суму 71,8 тис. грн. Сума витрат за 12 місяців за послуги по технічному
обслуговуванню вуличного освітлення склала 36,0 тис. грн., приєднання та
підключення електроустановок 82,5 тис. грн. Загалом в роботі 34 КТП із 38
наявних  на  території  громади.  Здійснено  послуги  автовишки  по  заміні
електролампочок на суму 40,7 тис. грн. Загальна сума коштів по відновленню
та обслуговуванню вуличного освітлення складає – 988,7 тис. грн. 

Проведено реконструкцію водогону по вул. Сумська, пров. Сумський,
вул.  Палійова,  пров.  Першотравневий,  на  суму  443,7  тис.  грн.:
399,3  тис.  грн.  -  кошти з  державного  фонду  регіонального  розвитку,
44,4 тис. грн. – кошти з місцевого бюджету.

На території Нижньосироватської об’єднаної громади свою діяльність у
сфері  ЖКГ  здійснюють:  Сумське  будівельно-монтажне  експлуатаційне
управління Південної  залізниці,  КПЕРЖ «Господар»,  ФОП Міцук О.І.,  які
надають  послуги  з  водопостачання,  викачки  нечистот,  вивезення  ТПВ  та
ТОВ  «Сумижилкомсервіс»,  яке  надає  послуги  по  утилізації  ТПВ.  Сума
договору складає 11,7 тис. грн.

В 2017 році надано послуг по вивезенню ТПВ від населення, за кошти
сільської ради:

с. Нижня Сироватка вивезено 464 м3на суму 53,0 тис. грн.
с. Старе Село – 278 м3 на суму 29,6 тис. грн.
Вивезено ТПВ з стихійних звалищ та кладовищ – 340 м3 сміття на суму

38,8 тис. грн. 
Надано послуги автовишки для обпилювання гілок на суму 29,5 тис.

грн., придбано секції для огорожі кладовища с. Старе Село на суму 2,9 тис.
грн. 

Встановлено зупинку громадського транспорту вартістю 28,0 тис. грн.,
на 7,5 тис. грн. придбано тротуарну плитку в с. Старе Село (представницькі
кошти).

На експлуатаційне утримання доріг з сільського бюджету використано
282,2 тис. грн., а саме: 

1) автогрейдерування вулиць на суму 45,4 тис. грн.;
2) проведення поточного ремонту:
с.  Старе  Село  -  вул.  Новоселівська  на  суму  18,6  тис.  грн.,

вул. Кондратьєва – 31,0 тис. грн., вул. Громадянська на суму 31,0 тис. грн.,
вул. Бр. Приходько  на суму 6,2 тис. грн.;

с. Гірне на суму 55,9 тис. грн.;
с. Барвінкове на суму 37,2 тис. грн.;
с. Нижня Сироватка – вул. Миру на суму 80,3 тис. грн. 
Виготовлений  технічний  паспорт  дороги  с.  Барвінкове  на  суму

6,7 тис. грн.



На  обкошування  комунальних  доріг  використано  7,6  тис.  грн.
Виконаний ямковий ремонт доріг за кошти підприємств:
ТОВ  «Липоводолинський  Райснаб»  по  вул.  Шлях  на  суму

240,0 тис. грн., 
ТОВ «Антрейд ЛТД» по вул. Сумська - 220,0 тис. грн.
Розчистку  доріг від снігу на території с. Нижня Сироватка здійснюють

ТОВ  «Урожайна  країна»  та  ТОВ  «Липоводолинський  Райснаб»  за  кошти
підприємства.

 
Соціальний захист

Виконавчий  комітет  сільської  ради  приділяє  значну  увагу  питанню
соціального  захисту  населення,  постійно  забезпечує  адресну  підтримку
соціально незахищених верств населення. Їх кількість становить 664 особи: 

- багатодітних сімей – 30
- малозабезпечених – 29
- діти – інваліди –10
- матері одиначки – 101
- діти сироти – 5
- сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах – 16
- діти постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС – 3
- учасники ліквідації на ЧАЕС – 23
- інваліди ВВв – 2
- учасники бойових дій ВВв– 3
- вдови, чоловіки яких загинули в ВВв – 3
- учасники АТО – 69
- діти напівсироти – 13
- діти позбавлені батьківського піклування – 15
- інваліди загального захворювання – 144
- одинокі громадяни – 50
- одиноко проживаючі – 46
- Учасники ВВв – 100
- інваліди – візочники – 2

 За   2017  рік   спеціалістами  відділу  соціального  захисту  населення
прийнято  944  громадянина  з  соціальних  питань.  Оформлено  різних  видів
соціальної  допомоги  -  243.  Оформлено  субсидії  на  тверде  паливо  –  83,
субсидії  на  природний газ  –  618. Постійно  проводиться  обстеження  умов
проживання  одиноких  пристарілих  громадян,  інвалідів  війни,
малозабезпечених  сімей,  сімей  дітей  інвалідів  та  сімей  які  опинилися  в
складних  життєвих  обставинах.  Для  компенсаційних  виплат  за  пільговий
проїзд  окремих  категорій  громадян  автомобільним  транспортом  на
автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні
використано  112,0 тис.  грн., на лікування тяжкохворих жителів громади –
193,0  тис.  грн.,  надана  матеріальна  допомога  на  поховання  громадянам
працездатного  віку  які  на  момент  смерті  ніде  не  працювали  –  500  грн.,



постраждалим внаслідок пожежі -  60  тис.  грн.,  матері  загиблого  учасника
АТО  Кені  Надії  Петрівні  -  60  тис.  грн.,  інваліду  АТО  Кознієнко  Сергію
Сергійовичу  виділено  допомогу  на  лікування  в  розмірі  52  тис.  грн.,
забезпечено пільговим харчуванням 141 дитина на загальну суму 132,57 тис.
грн., а саме:

Нижньосироватська ЗОШ 54 учні на суму 46,2 тис. грн, а саме:
діти сироти – 4 дитини на суму 5,0 тис. грн.;
напівсироти – 7 дітей на суму 3,6 тис. грн.;
діти з багатодітних сімей – 18 дітей на суму 8,5 тис. грн.;
діти з малозабезпечених сімей – 14 дітей на суму 23,0 тис. грн.
діти учасників АТО – 11 дітей на суму 6,1 тис. грн.

Старосільська ЗОШ 35 учнів на суму 40,37 тис. грн, а саме:
діти сироти – 4 дитини на суму 6,4 тис. грн.;
напівсироти – 6 дітей на суму 3,1тис. грн.;
діти з багатодітних сімей – 9 дітей на суму 4,8 тис. грн.;
діти з малозабезпечених сімей – 3 дітей на суму 12,0 тис. грн.;
діти учасників АТО – 12 дітей на суму 14,0 тис. грн.;
діти-інваліди – 1 дитина на суму 0,07 тис. грн.

ДНЗ «Золотий ключик» 42 дитини на суму 33,4 тис. грн, а саме:
діти сироти, напівсироти – 4 дитина на суму 3,1 тис. грн.;
діти з багатодітних сімей – 13 дітей на суму 9,5 тис. грн.;
діти з малозабезпечених сімей – 10 дітей на суму 10,1 тис. грн.
діти учасників АТО – 14 дітей на суму 9,9 тис. грн.
діти – інваліди – 1 дитина на суму 0,8 тис. грн.

ДНЗ «Казка» 10 дітей на суму 12,6 тис. грн, а саме:
діти сироти, напівсироти – 3 дитини на суму 4,2 тис. грн.;
діти з багатодітних сімей – 1 дитина на суму 0,4 тис. грн.;
діти з малозабезпечених сімей – 5 дітей на суму 7,8 тис. грн.
діти учасників АТО – 1 дитина на суму 0,2 тис. грн.

На території  сільської ради працюють чотири соціальні працівники,  які
обслуговують 39 громадян одиноких та одиноко проживаючих.

Разом  з  інспектором  УСЗН  проводяться  обстеження  умов  проживання
сімей  з  новонародженими  дітьми  та  перевірка  цільового  використання
державних коштів.

За 2017 рік проведено сім засідань опікунської ради. 
На протязі року проводилась робота серед населення з пічним опаленням,

22 родини були забезпечені балонами скрапленого газу.
На  даний  час  проводиться  роз’яснювальна  робота  в  зв’язку  з

нарахуванням субсидій на опалювальний період.

Шановні присутні прошу до обговорення та затвердження звіту. 

Сільський голова В.Ю. Суспіцин


