
15  лютого  2019  року,  в  приміщенні  Нижньосироватської  сільської  ради,
відбулася  позачергова  ХХІІІ  сесія  сільської  ради  VII скликання,  на  якій
сільський  голова  Вячеслав  Юрійович  прозвітував  про  виконання  «Програми
соціально-економічного  розвитку  Нижньосироватської  сільської  ради  за  2018
рік».

Сільський голова  підвів  підсумки роботи  сільської  ради  за  минулий рік,
детально  ознайомив  з  обсягами  фінансування  проектів,  які  реалізовані,
виконуються і ті, що заплановані, зупинився на питаннях економічного розвитку
громади,  соціального  захисту  населення,  розвитку  галузей  освіти,  культури,
медицини, спорту та ін.

Звіт сільського голови
 про виконання «Програми соціально-економічного розвитку

Нижньосироватської сільської ради за 2018 рік»

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

за 2018 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  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  5719  осіб,  та  182 чоловіки  проживаючих  без
реєстрації, 3243 чоловіка працездатного віку, 1543 пенсіонери, молоді віком від
18 до 35 років 1239, дітей 933 в т.ч. 371 дошкільного віку. 

За  період  2018  року  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради
народилося 34 дитини,  у 2017 році 28 дітей,  померло за період 2018 року 97
чоловік, у 2017 році 112 чоловік, зареєстровано шлюбів у 2018 році 10, у 2017
році 15.

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 133 одиниці, у т.ч.:

- юридичні особи – 29;
- фізичні особи – 104;
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  Комунальне
некомерційне  підприємство  «Центральна  амбулаторія  загальної  практики-
сімейної медицини  с. Нижня Сироватка» Нижньосироватської сільської ради до
складу якої входять: Нижньосироватська та Старосільська амбулаторії загальної
практики сімейної медицини, 2 стоматологічні кабінети та медичні аптеки.

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 ФОП Стаднік В.М., ПАТ «Сумипастранс» та ФОП Шевченко В.О.,
кількість рейсів автобусів щоденно -21. 

За  маршрутом  с.  Старе  Село  –  м.  Суми  здійснює  ФОП  Фетісов  К.А.
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 9 сесій сільської ради на яких розглянуто 248
питань, та 13 засідань виконавчого комітету сільської ради на яких розглянуто
121 питання.

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

 План по доходах на 2018 рік по загальному та спеціальному фондах
становить 41,2 млн. грн., з них:

- власні надходження – 13,6 млн. грн.;
- базова дотація – 3,7 млн. грн. на утримання ДНЗ; 
- додаткова дотація – 6,7 млн. грн. на утримання загальноосвітніх шкіл та

комунальні послуги закладам охорони здоров’я;
- освітня субвенція – 8,9 млн. грн. на заробітну плату пед. працівників;
- медична субвенція – 4,9 млн. грн. на вторинну медицину;



-  субвенція  на  формування  інфраструктури  об’єднаних  територіальних
громад – 2,5 млн. грн.;

інші  субвенції  –  0,9 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 2407,8 тис. грн. в
2018 році була реалізована на такі  проектів:

1.  Капітальний  ремонт  зовнішніх  мереж  водопостачання  по  вул.
Новоселівська, вул. Сумська в с. Старе Село – 1288,2 тис. грн.;

2. Капітальний ремонт приміщення з утепленням стін та покрівлі ( заміна
віконних  та  дверних  блоків,  ремонт  ганків)  Старосільської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів – 917,2 тис. грн.;

 3. Реконструкція лінії освітлення по вул. Гірна в с. Гірне – 202,4 тис. грн.
Фактично надходження до бюджету сільської ради склали 42,3 млн. грн. із

них: з них власні надходження по загальному фонду – 14,8 млн. грн., що склало
108,9 % або + 1,2 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 01.01.2019 року на рахунках сільської  ради наявні  кошти по
загальному – 4280,7 тис. грн., спеціальних фондах – 237,6 тис. грн. Крім того
субвенції:  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 104,9 тис. грн. та
освітня – 1778,0 тис. грн, додаткова дотація – 44,7 тис. грн. 

Пільги  по  сплаті  податків  до  бюджету  за  2018  рік  підприємствам  і
організаціям не надавались. 

Загальна  сума  переданих  коштів  у  2018  році  з  сільського  бюджету
бюджетам різних рівнів склала 4720,4 тис. грн., а саме: 

1. Державному бюджету в сумі 139,4 тис. грн.:
-  на  придбання   паливно-мастильних  матеріалів  для  1  Державного
пожежного- рятувального загону Управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Сумській області у розмірі 30,0 тис. грн;
-  Сумському РВК на  придбання  електронно –  обчислювальної  техніки  в
розмірі 23,4 тис грн.;
- Сумському районному відділу поліції:
1)  для  проведення  поточного  ремонту  та  технічного  обслуговування
службового автотранспорту - 30,0 тис. грн.;



2)  на  проведення  поточних  будівельних  ремонтів  приміщень
адміністративної будівлі підрозділу – 50,0 тис. грн.;
-  Державній  казначейській  службі  у  Сумському  районі  на  покращення
матеріально-технічної бази управління - 6,0 тис. грн.
2. Обласному бюджету в сумі 3,5 тис. грн., а саме: 
-  для   здійснення  компенсаційних  виплат  за  пільговий  проїзд  окремих

категорій  громадян  автомобільним  транспортом  на  автобусних  маршрутах
загального користування.

3. Районному бюджету в сумі 4577,5  тис. грн. на:
-  утримання  установи  «Територіальний  центр  соціального

обслуговування» в розмірі 365,0 тис. грн.;
-  здійснення видатків на вторинну медицину у сумі 3700,0 тис. грн.;
-  утримання  Сумського  районного  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,

дітей та молоді у сумі 24,5 тис. грн.;
- утримання районного Будинку дітей та юнацтва у розмірі 59,2 тис. грн.;
-  утримання КЗ «Низівська дитяча музична школа» та Садівська  дитяча

школа мистецтв у розмірі 392,0 тис. грн.;
- утримання архівної установи у розмірі 9,0 тис. грн.;
- для Центру соціальної реабілітації дітей  інвалідів Сумського району у

розмірі 27,8 тис. грн.

Регулювання земельних відносин та охорони навколишнього
середовища.

 Земельний фонд Нижньосироватської сільської ради складає  16,5 тис. га, з
них площа угідь, що використовується для сільськогосподарського виробництва
13 тис. га.

На території  Нижньосироватської сільської ради в 2018 році здійснювали
діяльність 8 сільськогосподарських підприємств та 2 фермерських господарства. 

ТОВ  «Липоводолинський  Райснаб»  використовує  земельні  ділянки
загальною  площею  3402,1  га  із  них:  рілля  складає  2811,6  га,  сіножаті  –
397,3 га та пасовища - 193,2 га. Це земельні частки (паї) громадян в кількості 667
шт.  та  не  успадковані  земельні  частки  (паї)  в  кількості  20  шт.  В  2018  році
підприємство сплатило власникам паїв орендну плату у розмірі 18,8 тис. грн. 

ТОВ «Хлібороб»  використовує  земельну  ділянку  площею під  проектно-
польовими дорогами площею 39,6 га. Розмір орендної плати, що надходить до
сільського бюджету  в рік складає 44,8 тис. грн.

ТОВ  Агрофірма  «Родючість»  використовує  земельні  ділянки  загальною
площею  1177,0  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 1069,9 га із них: рілля складає 950,2 га; сіножаті – 118,0 га; пасовища
площею 1,7 га. Розмір орендної плати в рік складає 209 тис. грн.



ТОВ «Урожайна країна» орендує земельні ділянки 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 257,8 тис. грн. 

СТОВ «Вікторія» орендує земельні ділянки площа 105,0 га – це земельні
частки (паї) громадян в кількості 20 шт.

ТОВ «СП-АРГОС», загальна площа 283,31 га -  це земельні частки (паї)
населення та земельні ділянки учасників АТО.

ТОВ  «Аквітан»  використовує  земельну  ділянку  комунальної  власності
загальною площею 425 га для випасання ВРХ, орендна плата 3% що становить
69 тис. грн.

ТОВ АФ «Червоносільська» використовує земельні 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 361,8 тис. грн.

ФГ Гордій Мирослав Петрович використовує земельну ділянки 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.

В 2018 році, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
30.01.2018  року  №  60-р  «Питання  передачі  земельних  ділянок
сільськогосподарського  призначення  державної  власності  у  комунальну
власність  об’єднаних  територіальних  громад»,  Нижньосироватській  сільській
раді передано із державної власності у комунальну власність земельні ділянки
сільськогосподарського  призначення площею  1619,5  га.  Це  153  земельних
ділянки,  які  розташовані  за  межами населеного  пункту,  більша  частина  яких
перебуває в оренді сільськогосподарських товариств. У вересні-жовтні 2018 року
відбулась реєстрація права комунальної власності Нижньосироватської сільської
ради  на  150  ділянок,  що  дало  змогу  розпочати  роботу  сільської  ради  із
земельними  ділянками,  які  перебувають  в  оренді  сільськогосподарських
товариств, а саме:

- в  грудні  2018  року  між  Нижньосироватською  сільською  радою  та
ТОВ «Урожайна країна» укладено додаткову угоду до договору оренди
трьох  земельних  ділянок  (рілля)  загальною  площею  130  га  у  частині
збільшення розміру орендної плати з 3,2 % до 12% в грошовій формі це
+356 тис. грн. та продовження терміну дії договору оренди;

- проводяться  перемовини  з  ТОВ  АФ  «  Червоносільська»  щодо  28
земельних  ділянок  загальною  площею  72  га  під  господарськими
будівлями та дворами про збільшення орендної  плати та продовження
терміну дії договорів.

На  території  Нижньосироватської  сільської  ради  надано  у  приватну
власність  земельні  ділянки  49  учасникам  АТО  загальною  площею  78  га  для
ведення особистого селянського господарства  із  них:  в  2018 році  отримали у



власність  15  учасників  АТО  площею  25  га.  Також,  сільською  радою
запроектовано  16  земельних  ділянок  орієнтовною  площею  по  2,0  га  для
учасників АТО жителів с. Старе Село за рахунок переданих земельних ділянок з
державної власності. 

За останні роки Нижньосироватською сільською радою активізовано роботу
по  розробці  містобудівної  документації  на  місцевому  рівні.  В  2017  році
затверджено Генеральний план села Барвінкове, сума робіт склала 19,2 тис. грн.
В 2018 році розроблено проект Генерального плану с. Нижня Сироватка (сума
робіт склала 191,6 тис. грн.) та проведено топографічну зйомку с. Старе Село та
прилеглих  територій  на  площі  500  га  для  розробки  генерального  плану  села
(вартість наданих послуг склала 71,2 тис. грн.).

Промисловість
Промисловий комплекс Нижньосироватської сільської ради представлений

в даний час наступними промисловими підприємствами:
ТОВ «ФТГ ГРУП», що використовує земельні ділянки площею 4 га для

розміщення та обслуговування прядильно-ткацького виробництва. В листопаді
2018 року товариству надано дозвіл  на розробку  документації  по відведенню
земельної ділянки в оренду. При укладенні договору оренди землі надходження
до бюджету сільської ради буде збільшено на 250 тис. грн.

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. тон, 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.

На  території  села  ТОВ  «Сервіснафтогаз»  придбало  приміщення  для
промислових  цілей  по  вул.  Сумська,  90  а\1.  Товариство  орендує  земельну
ділянку площею 0,36 га та сплачує до бюджету сільської ради плату в розмірі
22,4 тис. грн. в рік.

Також,  укладений  договір  з  ФОП  Токаренко  М.Г.  на  використання
земельної  ділянки  площею  1,0  га  під  розміщення  пункту  технічного  огляду
вантажних автомобілів.

Тепер детальніше по установах.
Освіта

На  території  Нижньосироватської  сільської  об'єднаної  територіальної



громади  функціонують  чотири  заклади  освіти:  Нижньосироватська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  ім.  Бориса  Грінченка  та  Старосільська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів,  Нижньосироватський  дошкільний
навчальний заклад (ясла-садок) «Золотий ключик» і Старосільський дошкільний
навчальний заклад (ясла-садок) «Казка».

В закладах дошкільної освіти виховується 173 дитини: 99 вихованців  у
ДНЗ «Золотий ключик» і 74 вихованця у ДНЗ «Казка»,  працює 19 вихователів та
25 осіб обслуговуючого персоналу. ( ДНЗ «Золотий ключик» - 10 педагогів, 15
осіб  обслуговуючого  персоналу;  ДНЗ  «Казка»  -  9  педагогів,  10  осіб
обслуговуючого персоналу).  Станом на 01.01.2019 різними формами дошкільної
освіти  охоплено  182  дитини  віком  від  1  до  6  років,  що  становить  76%  від
загальної  кількості  (станом на  01.01.2018 –74%).  Діти  віком від  3  до  6  років
охоплені дошкільною освітою 96% (152 дитини). В громаді діють альтернативні
форми  здобуття  дошкільної  освіти,  а  саме  соціально-педагогічний  патронат,
яким охоплено 9 дітей (у 2017 році –  4 дітей). Одним із напрямків соціальної
політики держави є збільшення кількості місць у закладах дошкільної освіти. У
середньому  в  громаді  на  100  місцях  виховується  82  дітей.  Проблема
перевантаження груп закладів дошкільної освіти у громаді відсутня.  Черги на
зарахування  дітей  до  закладів  дошкільної  освіти  немає.  На  виконання  вимог
Закону України «Про дошкільну освіту» діти п’ятирічного віку стовідсотково
охоплені дошкільною освітою. 

З  01.01.2018  року  в  ДНЗ  «Золотий  ключик»  введено  0,25  ставки
практичного психолога, 0,25 ставки музичного керівника, 0,5 ставки керівника
гуртка,  0,16 ставки вихователя,  0,5 ставки інструктора з  фізичної  культури, 1
ставка  прибиральника службових приміщень, 0,15 ставки підсобного робітника.
В ДНЗ «Казка» введено 0,375 ставки керівника гуртка,  0,5 ставки практичного
психолога, 0,31 ставки вихователя, ставку кочегара сезонного.

Всього у 2018-2019  навчальному році навчанням охоплено 441 учень із
них: Нижньосироватською ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Бориса Грінченка 267 учнів та
Старосільською ЗОШ І-ІІІ ступенів - 174 учнів (з них: учні 1-4 класів – 208, учні
5-11  класів  –  233),  у  Нижньосироватській  ЗОШ   І-ІІІ  ступенів  ім.  Бориса
Грінченка функціонує два інклюзивних класи, педагогічний колектив відповідно
нараховує  27  та  23  вчителі,  всього  в  школах  працює  84  чоловіки.  Заклади
забезпечені практичними психологами, соціальними педагогами та асистентами
вчителя на 100%. В 2018 році в Старосільську ЗОШ введено 2 ставки машиніста-
кочегара.

Головною умовою безперешкодного доступу дітей до якісної  освіти  є
організація їх підвезення до місць навчання та у зворотному напрямку. Усього
потребують  підвезення  та  підвозяться  134  дитини  (100%  від  потреби).



Підвезення  дітей  зійснюється  шкільним  автобусом  (35  дітей)  та  транспортом
ТОВ  «Липоводолинський  Райснаб»  (99  дітей).  Окрім  того,  забезпечено
безкоштовне  підвезення  6  педагогічних  працівників  рейсовим  транспортом
(шляхом відшкодування перевізникам коштів за проїзд).

Здійснено  заходи  для  організації  якісного  гарячого  харчування  дітей.
Рішенням 22 сесії Нижньосироватської сільської ради 7 скликання від 21.12.2018
визначено  порядок  організації  харчування  дітей  у  закладах  дошкільної  та
загальної середньої світи у 2019 році. Гарячим харчування охоплено 173 дітей
закладів дошкільної освіти (100%). Встановлено вартість харчування у закладах
дошкільної освіти громади 37,0 грн. на 1 дитину в день (у 2018 р. - 32,0 грн.).
Крім  того,  встановлено  розмір  плати,  що  вносять  батьки  або  особи,  які  їх
замінюють,  за  харчування  дітей  у  закладах  дошкільної  освіти  та  дошкільних
групах  навчально-виховних  комплексів на  рівні 50  %  від  загальної  вартості
харчування на одну дитину в день.  Звільнено від плати за харчування батьків
дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених батьківського піклування,  дітей,  батьки яких є
учасниками  антитерористичної  операції  або  мобілізовані  в  зону  проведення
антитерористичної операції та дітей загиблих батьків під час воєнних дій в зоні
антитерористичної  операції  на  сході  України,  дітей  із  сімей,  які  отримують
допомогу  відповідно  до  Закону  України  «Про  державну  соціальну  допомогу
малозабезпеченим сім’ям», діти з багатодітних сімей, дітей-інвалідів. Видатки на
їх харчування проводяться 100% за рахунок коштів місцевого бюджету. 

  Середня фактична вартість харчування 1 вихованця в день у 2018 році
склала 30,16 грн. (у 2017 році – 21,9 грн.). З місцевого бюджету  виділено кошти
на компенсацію 50% вартості харчування, решта 50% - батьківська доплата.

У закладах загальної середньої освіти гарячим харчуванням охоплено 339
дитини (89%). Учні 1-4 класів охоплено харчуванням 100%.

Рішенням  двадцять  другої  сесії  Нижньосироватської  сільської  ради  7
скликання від 21.12.2018 встановлено вартість харчування у закладах загальної
середньої освіти у розмірі 17 грн. на 1 дитину в день (у 2018 – 15 грн., у 2017
році - 10 грн.). Організовано безкоштовне харчування учнів 1-11 класів пільгових
категорій,  а  саме:  дітей-сиріт,  дітей,  позбавлених батьківського піклування,
дітей  із  сімей,  які  отримують  допомогу  відповідно  до  Закону  України  «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»,  дітям, батьки яких є
військовозобов’язаними та мають статус учасника АТО та бойових дій, дітей з
особливими  освітніми  потребами,  які  навчаються  в  інклюзивних  класах,
закладів загальної середньої освіти Нижньосироватської  сільської ради, діти з
багатодітних родин. Видатки на їх харчування проводяться 100% за рахунок
коштів місцевого бюджету. 



На харчування  учнів  1-4  класів,  які  не  відносяться  до  вищезазначених
пільгових категорій, з місцевого бюджету виділено кошти для компенсації 50%
вартості обіду, решту 50% оплачують батьки.

Норми харчування основних продуктів харчування у 2018 році у закладах
дошкільної  освіти виконано на 80%, у закладах загальної  середньої  освіти на
76%. 

Для зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти освоєні кошти в
розмірі 4 млн. 60 тис. грн:

по Нижньосироватській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Бориса Грінченка в 2018  
році в сумі 1525,17 тис. грн.:
- шкільна та спортивна форма для дітей позбавлених батьківського піклування 
-  23,3 тис. грн.;
- оплата харчування дітей в пришкільному таборі – 35,86 тис. грн.;
- господарчі та будівельні товари, пожежний інвентар – 41,5 тис. грн..
- класні журнали , канцтовари, табелі – 3,5 тис. грн.;
- медикаменти, деззасоби  та медобладнання  – 7,16 тис. грн.;
- посуд, ваги електронні – 8,9 тис. грн.;
- здійснено ремонт кабінету для першого класу – 198,4 тис. грн.;
- меблі та обладнання для облаштування нового освітнього простору першого 
класу – 247,74 тис. грн.: 

 м’які меблі та дошки в перший клас – 23,38 тис. грн.;
- шафи для дитячого одягу та стінка для дидактичних матеріалів  в перший клас
- 48,84 тис. грн.;
 учнівські парти і стільці – 91,87 тис. грн. ( 23,7 з обласної  субвенції на НУШ);
 учительський стіл з тумбами і стілець – 4,96 тис. грн.;
 столик «Ромашка»  - 1,09 тис. грн.;
 килим та каремати для першого класу – 3,9 тис. грн.;
 тканинні ролети – 13 тис. грн.; 
 дидактичні матеріали – 60,7 тис. грн. (з них 24,8 з коштів обласної субвенції на 

НУШ);
- комп’ютерна техніка - 119,21 тис. грн..:

 2 інтерактивні дошки, 2 проектора, ноутбук, багатофункціональний пристрій
– 107 тис. грн. залишки освітньої субвенції; 

 2 планшета, ламінатор - 10,99 тис. грн.. обласна субвенція на НУШ і 1,22 тис.
грн.. з місцевого бюджету; 
- монтаж локальної мережі Інтернет – 1,9 тис. грн.;
- монтаж та наладка мультимедійного обладнання – 7,3 тис. грн.;



- здійснено монтаж відеоспостереження – 47 тис. грн.;
- здійснено ремонт кабінету  фізики – 75 тис. грн.;
- меблі для кабінету фізики (полиці, диван, фліп-чарти) – 8,4 тис. грн.;
- крісла та французькі штори для актової зали – 138 тис. грн..;
- здійснено ремонт спортивної зали та оновлення матеріальної бази – 321,2 
тис. грн.:

 ремонт - 198,7 тис. грн.; 
 двері у спортзал – 20 тис. грн.;
 туристичне спорядження – 50 тис. грн.;
 спортивний інвентар (щити баскетбольні з  корзиною, лави гімнастичні, стінки

гімнастичні, спортивний куток) – 52,5 тис. грн..
-  засоби  корекції  психічного  розвитку  (стіл  для  малювання  піском,  сотери,
пазли) для учнів інклюзивних класів на суму 7,11 тис. грн. за кошти субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами;
- шкільні меблі (учнівські парти та стільці 28 комплектів) на суму 42,4 тис. грн.
(спонсорські кошти); 
- ноутбук,  проектор, акустична система – 19,7 тис. грн. (спонсорські кошти);
- класні дошки, тюль,  жалюзі – 17,1 тис. грн.(спонсорські кошти);
- поточний ремонт приміщень - 136,4 тис. грн.;
- здійснено поточний ремонт системи водопостачання – 12 тис. грн.;
- здійснено поточний ремонт котельні – 6 тис. грн.;
-  новорічні  подарунки  484 шт.  –  ТОВ «Урожайна країна»  242  шт.,  ТОВ
«Агротрейд» 242 шт.

по Старосільській ЗОШ І-ІІІ ступенів в сумі 2186,566 тис. грн.:
- шкільна та спортивна форма для дітей позбавлених батьківського піклування 
-  16,7 тис. грн.;
- оплата харчування дітей в пришкільному таборі – 26,9 тис. грн.;
- господарчі та будівельні товари, протипожежний інвентар – 83,5 тис.  грн.;
- класні журнали , канцтовари, табелі – 5,5 тис. грн.;
- медикаменти, деззасоби  та медобладнання  – 8,5 тис. грн.;
- посуд – 4,9 тис. грн.;
- здійснено ремонт кабінету для першого класу – 199,8 тис. грн.; 
- меблі та обладнання для облаштування нового освітнього простору першого 
класу –тис. грн.: 

 м’які меблі та дошки в перший клас – 22,7 тис. грн.;
  шафи для дитячого одягу та стінка для дидактичних матеріалів  в перший 

клас - 48,84 тис. грн.;



  учнівські парти і стільці – 91,872 тис. грн. ( 23,7 з обласної  субвенції на НУШ);
  учительський стіл з тумбами і стілець – 4,96 тис. грн.;
  столик «Ромашка»  - 1,094 тис. грн.;
  килим та каремати для першого класу – 3,9 тис. грн.;
  тканинні ролети – 18 тис. грн.;
 дидактичні матеріали – 61,7 тис. грн. (з них 24,8 з коштів обласної субвенції на 

НУШ);
- комп’ютерна техніка – 125,11 тис. грн..:

 2 інтерактивні дошки, 2 проектора, ноутбук, 2 багатофункціональних пристрої
– 107 тис. грн. залишки освітньої субвенції та 5,9 тис. грн.. з місцевого 
бюджету; 

 2 планшета, ламінатор - 10,99 тис. грн.. обласна субвенція на НУШ і 1,22 тис. 
грн. з місцевого бюджету;
- монтаж та наладка мультимедійного обладнання – 7,3 тис. грн.;
- налаштування локальної мережі Інтернет – 10 тис. грн.; 
- здійснено монтаж відеоспостереження – 30,3 тис. грн.;
- здійснено ремонт кабінету хімії  – 50 тис. грн.;
- спортивний інвентар (м’ячі волейбольні) – 5 тис. грн. (представницькі 
кошти);
- поточний ремонт системи теплопостачання – 102,7 тис. грн.;
- здійснено промивку системи опалення – 89,9 тис. грн.;
- організація підвезення учнів до місця навчання та у зворотному напрямку  
шкільним автобусом – 178,1 тис. грн..; 

 придбання паливно – мастильних матеріалів – 105,0 тис. грн.;
 шини та запчастини  - 32,4 тис.  грн.;
 поточний ремонт шкільного автобуса – 40,7 тис. грн.;

- здійснено поточний ремонт приміщень - 72 тис. грн.;
- здійснено заміну вікон на енергозберігаючі на суму 917,2 тис. грн. за кошти
субвенції з ДБ на формування інфраструктури ОТГ.

по Нижньосироватському ДНЗ (ясла-садок) «Золотий ключик» в сумі
228,796 тис. грн.:

- господарські  та  будівельні  товари  (фарби,  лінолеум,  двері,  адресний
вказівник) – 16,2 тис. грн.;

- канцтовари – 5,86 тис. грн.;
- ноутбук, ламінатор – 19,3 тис. грн.; 
- протипожежний інвентар – 2,0 тис. грн.;
- посуд – 7,5 тис. грн.;
- ваги електронні – 2,06 тис. грн.



- праска та пилосос – 3,4 тис.;
- плита електрична – 17 тис. грн.
- відремонтовано електричну плиту – 7,4 тис. грн.;
- меблі для групи раннього віку, дитячі стільці, ігрові осередки – 21,7 тис.

грн.;
- для надання першої медичної допомоги медикаменти – 6,076 тис. грн.;
- костюми новорічні  - 6 тис. грн.;
- віконні конструкції – 67,5 тис. грн.;
- здійснено поточний ремонт водопровідної системи – 28,1 тис. грн.;
- виготовлено  документацію  та встановлено  вузли  дистанційного  обліку

газу -  18,7 тис. грн.;
- новорічні подарунки 198 шт. – ТОВ «Урожайна країна» 99 шт., ТОВ

«Агротрейд» 99 шт.

для Старосільського дошкільного навчального закладу «Казка» в сумі
119,67 тис. грн.:

- господарські  та  будівельні  товари  (лінолеум,  фарби,  двері
металопластикові, тюль,  ламбрекен – 30,7 тис. грн.;

- канцтовари – 2,2 тис. грн.;
- ноутбук, багатофункціональний пристрій – 20,7 тис. грн.;
- протипожежний інвентар – 1,76 тис. грн.;
- посуд – 3,95 тис. грн.;
- ваги електронні – 2,06 тис. грн.;
- праска та пилосос – 5,2 тис. грн.;
- меблі для груп (столи для піску,  шафи для дитячого одягу) – 23,3 тис.

грн.;
- шафи для документів – 4,2 тис. грн.;
- для  надання  першої  медичної  допомоги  медикаменти,  деззасоби,

опромінювач бактерицидний – 6,9 тис. грн.;
- виготовлено  документацію  та встановлено  вузли  дистанційного  обліку

газу -  18,7 тис. грн..
- новорічні подарунки 73 шт. – ТОВ  «Агрофірма Червоносільська»

Учні  закладів  загальної  середньої  освіти  беруть  участь  у  ІІ  етапі
Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, що проводяться згідно угоди
про співпрацю між відділами освіти громад Сумського району (Миколаївської,
Бездрицької,  Нижньосироватської  сільських  рад,  Хотінської,  Степанівської
селищних рад). У 2018 році результативність участі у ІІІ етапі  Всеукраїнських
учнівських предметних олімпіад склала 25% (Захарій Книш-Петренко посів ІІІ
місце на олімпіаді з математики (учитель Бичкова З.П.), Сергієнко Яна має ІІІ



місце  в  VIII Міжнародному  мовно-літературному  конкурсі  учнівської  та
студентської молоді імені Тараса Шевченка (учитель Вельможна І.В.). 

Відділ  Нижньосироватської  сільської  ради  за  підтримки
Нижньосироватської сільської ради здійснює заходи щодо соціального захисту
працівників закладів  освіти  громади.  На  сьогодні  заборгованісь  з  виплати
заробітної  плати  відсутня.  Педагогічні  працівники  отримують  передбачені
законодавством  надбавки  у  повному  обсязі  за  вислугу  років,  отриману
кваліфікаційну  категорію,  перевірку  зошитів,  обслуговування  комп’ютерної
техніки, класне керівництво, престижність праці 20%, за роботу в інклюзивних
класах 10%. 

У громаді  позашкільна освіта здійснюється шляхом укладання угоди про
співпрацю із закладом позашкільної освіти Сумським районним будинком дітей
та  юнацтва.  Зокрема,  у  2018  році,  як  і  в  2017р,  на  базі  Старосільської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  працюють  2  гуртки  туристичного
спрямування, в яких виховується 35 дітей. Відшкодування за роботу керівника
гуртків здійснюється шляхом здійснення міжбюджетних трансфертів.

У  2018  році  особливу  увагу  приділено  створенню  нового  освітнього
простору в закладах освіти  для створення рівних умов доступу до якісної освіти
у тому числі для дітей з особливими освітніми потребами. Як бачимо, зроблено
чимало, однак працювати, безсумнівно, є над чим. Сподіваємося,  що 2019 рік
стане ще більш сприятливим для реалізації  ідей з осучаснення й модернізації
закладів освіти Нижньосироватської сільської ради.

Охорона здоров’я
Медичну  допомогу  населенню  територіальної  громади  надають

Нижньосироватська та Старосільська амбулаторії загальної практики- сімейної
медицини.  Амбулаторії  обслуговують  території  сіл:  Нижня  Сироватка,  Старе
Село, Гірне, Барвінкове, Вишневе, чисельністю – 5719 чоловік.

Підтримуючи започатковану урядом медичну реформу, яка стартувала у
2018  році  та  розуміючи  необхідність  змін  направлених  на  покращення
медичного  обслуговування  населення  22  травня  2018  року  згідно  рішення 14
сесії  7  скликання  Нижньосироватської  сільської  ради  від  23.02.2018  року
Комунальний  заклад  Нижньосироватської  сільської  ради  «Центральна
амбулаторія загальної практики-сімейної медицини  с. Нижня Сироватка» було
реорганізовано  в  Комунальне  некомерційне  підприємство  «Центральна
амбулаторія  загальної  практики-  сімейної  медицини   с.  Нижня  Сироватка»
Нижньосироватської сільської ради.

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



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

В  амбулаторіях  успішно  працюють  спеціалісти  двох  стоматологічних
кабінетів.

Видатки на утримання КНП «Центральна амбулаторія загальної-практики
сімейної медицини с. Нижня Сироватка» Нижньосироватської сільської ради у
2018 році склали 2 млн. 904 тис. грн. З них: з державного бюджету – 1 млн. 525
тис.  грн.,  з  місцевого  –  1  млн.  230  тис.  грн.  Згідно  договору  між
Нижньосироватською  сільською  радою  та  Сумською  ЦРКЛ  на  вторинну
медицину направлені кошти в сумі 3 млн. 723 тис. грн.

За кошти сільського бюджету:
1) виготовлено  проектно-кошторисну  документацію  «Капітальний  ремонт

АЗПСМ с. Старе Село» на суму 49,5 тис.грн.;  
2) зроблено поточний ремонт:

- кабінету Нижньосироватської АЗПСМ   на суму 50,0 тис.грн.;
-котельні Нижньосироватської АЗПСМ   на суму 68,8 тис.грн.

За представницькі кошти придбано 2 електрокардіографа на загальну суму
120,0  тис.  грн.,  розроблена  науково-технічна  документація  КНП «Центральна
АЗПСМ села Нижня Сироватка» НСР  на суму 30,0 тис.грн.

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

бібліотеки, музей історії села. В цих закладах працює 18 осіб, з них: працівників
бібліотеки - 3, працівників будинків культури – 15.

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»,  у
Всеукраїнському  відкритому  фестивалі-  конкурсі  хорових  колективів  імені
Леопольда Ященка.

Народний  аматорський  хоровий  колектив  Старосільського  сільського
будинку культури у 2018 році зайняв І  місце  на Всеукраїнському відкритому
фестивалі - конкурсі хорових колективів імені Леопольда Ященка. А також брав
участь: в районному фестивалі «Співодари» (отримав «ГРАН-ПРІ»), в знаковому
проекті – святі народного хорового мистецтва «Дарничанка» скликає друзів» у
Києві, в районному фестивалі «Хліборобська пісня-2018» (ІІІ місце). 



Фольклорний  колектив  «Перевесла»  Нижньосироватського  сільського
Будинку культури зайняв ІІІ місце на районному фестивалі-конкурсу хорового та
фольклорного мистецтва «Співодари 2018».

Працівниками  культури  організовані  та  проведені  такі  свята  як:  День
Перемоги, День захисту дітей, Івана Купала, День Незалежності України, День
Села,  День  захисника  України  та  українського  козацтва,  засідання  клубу
«Розрада» для людей похилого віку, новорічні свята.

В 2018 році загальна сума витрат на зміцнення матеріально-технічної бази
клубних закладів складає - 734,3 тис.грн, а саме:

По Нижньосироватському сільському Будинку культури:
- здійснено ремонт топкової (замінено котел, встановлено другий циркуляційний
насос, станції підкачки води) - 136,0 тис.грн.;
- розроблено проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт покрівлі
Нижньосироватського сільського Будинку культури» на суму 38,5 тис.грн.
- придбано ноутбук, багатофункціональний пристрій на суму 15,5 тис. грн;

Для Старосільського сільського Будинку культури:
1)  проведено  капітальний  ремонт  приміщення  (замінено  вікна  на
енергозберігаючі)  на  суму  381,1  тис.грн.  (субвенція  з  державного  бюджету
місцевим  бюджетам  на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного
розвитку окремих територій)
2) придбано радіосистеми, сценічні костюми (чоловічі та жіночі), на суму  190,6
тис.грн. (спонсорські кошти ТОВ «Технологія»).
3) придбано комплект мікрофонів та стійки до них на суму 30,0 тис. грн. – кошти
Сумської районної ради за призове місце в фестивалі «Хліборобська пісня». 

Працівники сільських бібліотек приймають участь в усіх масових заходах в
громаді.  При сільських бібліотеках проходять  засідання клубів  за  інтересами,
книжкові виставки, літературні вечори до знаменних дат, школа правових знань.
Оформлено  куточки  народної  творчості,  світлини.  В  2019  році  для  бібліотек
Нижньосироватської сільської ради оформлена підписка на періодичні видання
на суму 13,1 тис. грн.

Розвиток фізичної культури, спорту та туризму

Матеріально  -  технічна  база  розвитку  фізичної  культури  та  спорту
Нижньосироватської сільської ради фінансується за рахунок місцевого бюджету
та спонсорської допомоги. 

Найбільш  активно  діти  та  молодь  займається  футболом. На  території
Нижньосироватської сільської ради зареєстровані дві громадські організації: 

- футбольний клуб «Деметра» с. Нижня Сироватка
– футбольний клуб «Олімпік» с. Старе Село



З  тренером  Бобошко  Олександром  Михайловичем  футбольна  команда
«Деметра»  наполегливо  проявила  себе  цього  сезону  у  чемпіонаті  та  кубку
Сумського району серед аматорів та дитячо-юнацьких команд.

За 2018 рік проведено 8 ігор з міні футболу, на які було виділено - 5 тис.грн.
Для футбольної команди з місцевого бюджету в 2018 році було виділено

36,3 тис.грн, а саме на: футбольні м’ячі, сітки, фішки, гетри, на перевезення та
харчування учасників футбольної команди, а також інших учасників спортивних
змагань. 

Завдячуючи  ініціативі  голови  Сумської  РДА  Дорошенка  Геннадія
Володимировича,  депутати  районної  ради  прийняли  рішення  про  фінансову
підтримку  футбольних  команд  Сумського  району. Для  футбольної  команди
«Деметра»  виділено 35 тис. грн. для придбання футбольної форми.

За  кошти ТОВ СП «Аргос» придбано: футбольні м’ячі та ворота на суму 12
тис.грн. 

Нижньосироватська  сільська  рада  проводить  фізкультурно-оздоровчу  та
спортивну  діяльність  серед  сільського  населення. На  чолі  з  інструктором  з
фізичної культури Українець Тетяною Олександрівною команди громади брали
участь: у місцевих змаганнях «Козацькі розваги»,  у районних змаганнях «Краще
спортивне  село  Сумського  району  –  2018  рік», у  обласному  культурно-
спортивному святі «Краща спортивна громада Сумщини – 2018 рік». 

З  неабияким  захопленням  і  цікавістю  можна  спостерігати  за  роботою
туристсько-краєзнавчих  гуртків  Нижньосироватської  ОТГ.  Під  керівництвом
Ралко  Валентини  Василівни  (Нижньосироватська  ЗОШ)  та  Лазаренка
Олександра  Олексійовича  (Старосільська  ЗОШ)  діти  багато  подорожують,
активно  і  корисно  проводять  своє  дозвілля,  кожного  разу  підкоряючи  нові
вершини,  беруть  участь  у  змаганнях.  Учасники  гуртка  Нижньосироватської
школи  тільки  в  цьому  році  відвідали  Тростянець,  Могрицю,  Шпилівку,
Диканьку, Київ, Харків, Запоріжжя з Хортицею, подорожували Поліським краєм,
неперевершеними Карпатами.  Кожна їхня подорож по своєму прекрасна, це як
нова сторінка непрочитаної  книги,  яку хочеться  читати та  переглядати  далі  і
далі… Учням Старосільської ЗОШ не раз підкорялися перші місця з водного та
пішохідного туризму, завдяки своїм старанням і наполегливості. В цьому році за
рахунок сільського бюджету,  для  більш змістовного  заняття  туризмом наших
діточок, придбано туристичне спорядження на суму 50 тис. грн.

Програмою  розвитку  фізичної  культури  і  спорту  на  2018-2019  роки  на
території Нижньосироватської сільської ради заплановано заходи та передбачено
кошти в місцевому бюджеті  в  сумі  89,8 тис.  грн.  для розвитку  фізкультурно-
оздоровчої та спортивної діяльності:

- проведення  навчально-тренувальних  зборів  і  змагань  сільських
футбольних  команд  «Деметра»,  «Олімпік»,  команд:  з  волейболу,  настільного



тенісу,  шахів,  шашок,  військово-прикладного багатоборства,  легкоатлетичного
кросу та інших;

- придбання спортивного інвентарю;
- участь  футбольних  команд  «Деметра»  та  «Олімпік»  у  чемпіонаті

Сумського району з футзалу серед аматорських команд;
- За  кошти  субвенції  з  державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на

формування  інфраструктури  ОТГ  в 2019  році  планується  реалізація  проекту
«Будівництво  футбольного  майданчика   зі  штучним  покриттям  в  с.  Нижня
Сироватка  по  вул.  Сумська,  127».  Загальна  вартість  проектно  кошторисної
документації – 1915,0 тис. грн.

Житлово-комунальне господарство.
В  житлово-комунальному  господарстві  протягом  2018  року  виконані

роботи  з  благоустрою  18  громадських  шахтних  колодязів  (заміна  надбудов,
огорож, залізобетонних кілець) на суму 167,1 тис. грн. 

Виконані  роботи  з  очищення  21  громадського  шахтного  колодязя  в
населених  пунктах  нашої  громади  на  суму  53,1  тис.  грн.,  придбано  два
глибинних електричних насоси для водонапірних башт на суму 21,9 тис. грн.

Виконані  роботи  по  відновленню  вуличного  освітлення  в  с.  Гірне,
Барвінкове, Вишневе на суму 416,6 тис. грн. з них: кошти субвенції з державного
бюджету  місцевим бюджетам  на  формування  інфраструктури  ОТГ 202,4  тис.
грн.,  кошти з місцевого бюджету – 214,2 тис. грн.

Використані кошти на придбання матеріалів для вуличного освітлення на
суму  34,2  тис.  грн.  Послуги  по  технічному  обслуговуванню  вуличного
освітлення  склали  87,7  тис.  грн.  Загалом  в  роботі  38  КТП  із  38  наявних  на
території  громади.  Вуличним  освітленням  охоплено  всі  населені  пункти
територіальної  громади.  Загальна  сума  коштів  по  відновленню  та
обслуговування вуличного освітлення виділена в 2018 році склала –  538,5 тис.
грн. 

Виконані роботи по ремонту  кабінетів 2 поверху сільської ради на суму
195,0 тис. грн.

Встановлені камери відеоспостереження на адмінбудівлі сільської ради (2
шт.) та на території проїжджих частин (4 шт.).

Проведено капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання по вул.
Новоселівська, вул. Сумська в с. Старе Село, загальною протяжністю 2 км. на
суму 1344,2 тис. грн., а саме: кошти субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам  на  формування  інфраструктури  ОТГ  -  1288,2  тис.  грн.,  місцевого
бюджету – 56,0 тис. грн. 

Здійснено поточний ремонт:
- водонапірної башти в с. Нижня Сироватка на суму 69,3 тис. грн.;
- водогону по вул. Сумська в с. Нижня Сироватка на суму 38,3 тис. грн.

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.
ТОВ «Сумижилкомсервіс», яке надає послуги по утилізації ТПВ, сума договору
складає 11,0 тис. грн.

В 2018 році  надано послуг по вивезенню ТПВ від  населення,  за  кошти
сільської ради:

с. Нижня Сироватка вивезено 563 м3на суму 64,2 тис. грн.
с. Старе Село – 368 м3 на суму 39,3 тис. грн.
Вивезено ТПВ з стихійних звалищ та кладовищ:

- с. Нижня Сироватка – 215 м3 на суму 24,9 тис. грн. 
- с. Старе Село - 50 м3 на суму 5,3 тис. грн.

Надано послуги по спилюванню аварійних дерев та обпилюванню гілок на
суму 31,9 тис. грн. Встановлено зупинку громадського транспорту вартістю 31,8
тис.  грн.,  придбано  матеріали  для  благоустрою  зупинок  громадського
транспорту загальною вартістю 62,8 тис. грн. (плитка, бордюри, урни).

За кошти місцевого бюджету придбано спецтехніку для КПРЕЖ «Господар»
на  загальну  суму  849,3  тис.  грн.  це  -  трактор  «Беларус  82.1»,  відвал
снігоприбарильний,  косарка,  навантажувач  з  ковшем,  причеп  тракторний,
подрібнювач гілок, вал карданний.

На  експлуатаційне  утримання  доріг  за  рахунок  спонсорської  допомоги,
сільського  та  обласного  бюджетів  використано  1391,7  тис.  грн.,  а  саме
проведено: 

1) поточний ремонт:
с. Старе Село - вул. Сумська, вул. Першотравнева на суму 500,0 тис. грн.

(ТОВ «Технологія»);
с. Гірне на суму 200,0 тис. грн. (співфінансування обласного та сільського

бюджету 50% на 50 %);
с.  Нижня  Сироватка  –  вул.  Сумська  на  суму  588,4  тис.  грн.

(співфінансування обласного та сільського бюджету 50% на 50 %);
2) ямковий ремонт:
- с. Старе Село вул. Псільська  на суму 58,5 тис. грн.
3) автогрейдерування вулиць на суму 59,3 тис. грн.;
4) обкошування узбічь доріг на суму 35,0 тис. грн.
5) розчистка доріг від снігу на суму 38,9 тис. грн. 
Допомогу  в  утриманні  доріг  громади  в  зимовий  період  здійснюють

агропідприємства  ТОВ  «Урожайна  країна»,  ТОВ  «Агротрейд»,  ТОВ
«Червоносільська».

 
Соціальний захист населення.

Виконавчий  комітет  Нижньосироватської  сільської  ради  приділяє  значну
увагу  питанню  соціального  захисту  населення,  постійно  забезпечує  адресну
підтримку соціально незахищених верств населення. 

На  обліку  Нижньосироватської  сільської  ради  значаться  такі  категорії
громадян,  які  потребують  соціального  захисту:  багатодітні  сім’ї;
малозабезпечені; діти – інваліди; матері одиначки; діти сироти, напівсироти та



позбавлені батьківського піклування; сім’ї, які опинилися в складних життєвих
обставинах; діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; учасники ліквідації
на  ЧАЕС;  інваліди  ВВв;  учасники  АТО;  інваліди  загального  захворювання;
одинокі та одиноко проживаючі громадяни, діти та учасники ВВв.

За 2018 рік спеціалістами відділу соціального захисту населення прийнято
1385  громадян  з  соціальних  питань.  Оформлено  різних  видів  соціальної
допомоги – 216; субсидії на тверде паливо – 87, субсидії на природний газ –
1082.

Для  компенсаційних  виплат  за  пільговий  проїзд  окремих  категорій
громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального
користування  у  приміському  сполученні  використано  141,2  тис.  грн..,
залізничним транспортом - 200,0 тис. грн. 

Відповідно  до  Програми  соціального  захисту  населення  з  бюджету
сільської ради, за заявами громадян виплачено матеріальну допомогу:

- тяжкохворим жителям громади - 127,0 тис. грн.;
- постраждалим внаслідок пожежі - 21,0 тис. грн.;
- почесним донорам України -  9,0 тис. грн. (9 чол. Х 1,0 тис. грн.);
- особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС (І кат.) - 6,0 тис. грн.       (3

чол. X 2,0 тис. грн. );
- матері загиблого учасника АТО Кені Надії Петрівні – 60,0 тис. грн.;
- інваліду АТО Кознієнко С.С. надано допомогу у розмірі 22, 0 тис. грн.
- учасникам АТО -96,0 тис. грн.( 64 чол. X 1,5 тис. грн..)
- військовослужбовцю, який проходе службу за контрактом -2,0 тис. грн.;
- сім’ї з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах , до Дня

захисту дітей отримали продуктові набори;
- забезпечення шкільною та спортивною формою дітей – сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування - 40,0 тис. грн. та подарунки до Дня
Святого Миколая; 

- діти – сироти, які досягли 18 – річного віку - 3,6 тис. грн. (2 чол.  X 1,8
тис. грн.);

-  оздоровлення  дітей  учасників  АТО в  дитячому оздоровчому таборі
«Восход» Путивльського району - 24,9 тис. грн., у пришкільному таборі - 6,7
тис. грн.;

- забезпечені пільговим харчуванням 164 дитини на загальну суму 237,5
тис. грн., а саме:

Нижньосироватська ЗОШ 76 учнів на суму 91,7 тис. грн., з них:
діти сироти - 6 дітей на суму 6,8 тис. грн.,.
напівсироти - 11 дітей на суму 11,2 тис. грн.,
діти з багатодітних сімей - 24 дітей на суму 34,2 тис. грн.,
діти з малозабезпечених сімей -17 дітей на суму 17,1 тис. грн.,
діти учасників АТО -14  дітей на суму 18,1 тис. грн.,
діти – інваліди -2 дітей на суму 2,0 тис. грн.,
діти, які навчаються в інклюзивних класах-2 дітей на суму 2,3 тис. грн.
Старосільська ЗОШ 42 учні на суму 51,8 тис. грн., з них:



діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування - 5 дітей на
суму 6,1 тис. грн.,

напівсироти -3 дітей на суму 6,8 тис. грн.,
діти з багатодітних сімей - 17 дітей на суму 16,1 тис. грн.,
діти з малозабезпечених сімей - 4 дітей на суму4,1 тис. грн.,
діти учасників АТО -12 дітей на суму 18,3 тис. грн.,
діти - інваліди - 1 дитина на суму 0,4 тис. грн..
ДНЗ «Золотий ключик» 37 дітей на суму 75,1 тис. грн., з них:
діти сироти, напівсироти -3 дитини на суму 6,0 тис. грн.,
діти з багатодітних сімей -16 дітей на суму32,3 тис. грн.,
діти з малозабезпечених сімей - 6 дітей на суму 10,5 тис. грн.,
діти учасників АТО -11 дітей на суму 25,5 тис. грн.,
діти - інваліди - 1 дитина на суму 0,8 тис. грн.
ДНЗ «Казка» 9 дітей на суму 18,9 тис. грн., з них:
діти сироти, напівсироти - 2 дітей на суму7,2 тис. грн.,
діти з багатодітних сімей - 3 дітей на суму 2,4 тис. грн.,
діти з малозабезпечених сімей -2 дітей на суму7,2 тис. грн.,.
діти учасників АТО -2 дітей на суму 2,1 тис. грн.
На території  сільської  ради  працюють  чотири соціальні  працівники,  які

обслуговують 40 громадян одиноких і одиноко проживаючих.
За надання соціальних послуг до районного бюджету передана субвенція у

розмірі 364,6 тис. грн.
Постійно проводяться обстеження умов проживання одиноких пристарілих

громадян;  інвалідів  війни;  малозабезпечених  сімей;  сімей,  які  виховують
дітей інвалідів та сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.

До 9 травня учасникам бойових дій ВВв вручені подарункові набори. 
Фізичним особам, які надають соціальні послуги компенсовано        31,8

тис. грн. 
Щомісячно  виплачувалась  стипендія  особам  похилого  віку,  яким

виповнилося 100 і більше років та особам з числа інвалідів війни та учасників
бойових  дій,  яким  виповнилося  90  і  більше  років  та  відшкодовувались
витрати,  пов’язані  з  наданням  пільг  на  послуги  зв’язку  та  житлово  –
комунальні послуги окремим категоріям громадян, які мають право на пільги,
відповідно до Законів України.

За 2018 рік проведено 11 засідань опікунської ради. 
Малолітніх дітей із сімей, що опинились в складних життєвих обставинах

було поміщено в центри соціально-психологічної реабілітації дітей області та
Сумський обласний спеціалізований будинок дитини. 

Разом  з  інспектором  УСЗН  проводяться  обстеження  умов  проживання
сімей  з  новонародженими  дітьми  для  перевірки  цільового  використання
коштів  при  народженні  дітей; з  фахівцями  Сумського  районного  центру
соціальних служб для  дітей,  сім’ї  та  молоді  проводяться  обстеження умов
проживання сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, а також
співпраця зі службою у справах дітей Сумської РДА.



Протягом року проводилась робота серед населення з пічним опаленням,
28 родин були забезпечені балонами скрапленого газу.

На  даний час  проводиться  робота  серед  населення  в  зв’язку  з  подачею
нових звернень на нарахування субсидій на опалювальний період.

Шановні присутні прошу до обговорення та затвердження звіту.

Сільський голова В.Ю. Суспіцин


