
проект

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
Двадцять п’ята сесія

РІШЕННЯ

«24»  квітня  2019 року                                                

 Про внесення змін до рішення сесії
 Нижньосироватської сільської ради від 21.12.2018 
 «Про бюджет сільської об’єднаної територіальної громади
 на 2019 рік» в частині зміни назви бюджету.

          З метою забезпечення відповідності довіднику місцевих бюджетів,
затвердженому  Наказом  Міністерства  фінансів  України  28.12.2009  року
№1539  (у  редакції  наказу  Міністерства  фінансів  України  25.03.2019  року
№118,  керуючись  ст..26  та  ст..27  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  керуючись  листом  Міністерства  фінансів
України  від  12.02.2019  року  №05110-14-6/3898  «Про  розгляд  звернення»,
сільська рада вирішила:

1. Унести  зміни  до  рішення  двадцять  другої
сесії сьомого скликання від 21.12.2018 року «Про сільський бюджет
на 2019 рік» в частині зміни назви бюджету, виклавши назву рішення
в наступній редакції  :  «Про бюджет Нижньосироватської  сільської
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік».
2. В тексті рішення та додатках до нього вираз
«сільський бюджет»  в  усіх  відмінках  читати  як  «бюджет сільської
об’єднаної територіальної громади» у відповідних відмінках.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на
постійну  комісію  сільської  ради  з  питань  планування  соціально  –
економічного розвитку, бюджету, фінансів, житлово – комунального
господарства та управління комунальною власністю

Сільський голова                                  В.Ю.Суспіцин 



проект

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Двадцять п’ята сесія 
Сьомого скликання

Рішення

від 24 квітня 2019 року     
с. Нижня Сироватка

Про  створення  та  використання
місцевого  матеріального  резерву
Нижньосироватської  сільської  ради  для
запобігання  і  ліквідації  наслідків
надзвичайних  ситуацій,  визначення  та
затвердження його номенклатури, обсягів
та місця розміщення

З метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію
наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги населенню
на території  Нижньосироватської  сільської  ради,  відповідно  до  пункту  15
частини  2  статті  19  та  статті  98  Кодексу  цивільного  захисту  України,
постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року     № 775
«Про  затвердження  Порядку  створення  та  використання  матеріальних
резервів  для  запобігання  і  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій»,
Програми  захисту  населення  і  територій  від  надзвичайних  ситуацій
техногенного  та  природного  характеру  на  2019-2021  роки   відповідно  до
статті  40  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Створити місцевий  матеріальний  резерв  Нижньосироватської
сільської ради для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.  Затвердити  Порядок  створення  та  використання  місцевого
матеріального резерву сільської ради для запобігання і  ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій згідно з додатком 1.

3.  Визначити  та  затвердити  номенклатуру  та  обсяги  місцевого
матеріального резерву  сільської ради згідно з додатком 2.

4.  Виконавчому  комітету  Нижньосироватської  сільської  ради  за
рахунок  коштів  сільського  бюджету  придбати  для  поповнення  місцевого
матеріального резерву засоби та речове майно згідно додатку 2.



5. Визначити і затвердити місце розміщення місцевого матеріального
резерву  сільської  ради  –  приміщення  протирадіаційного  укриття,  що
знаходиться  за адресою:  с. Нижня Сироватка вул. Сумська, 167 Сумського
району Сумської області. 

6. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну
комісію  сільської  ради  з  питань  планування  соціально  економічного
розвитку,  бюджету,  фінансів,  житлово-комунального  господарства  та
управління комунальною власністю.

Сільський голова В.Ю. Суспіцин



проект

Додаток 1
до рішення  

25 сесії 7 скликання
від 24.04.2019 р.

ПОРЯДОК
створення та використання місцевого матеріального резерву

Нижньосироватської сільської ради для запобігання і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій (далі – Порядок)

1.  Цей  Порядок  визначає  механізм  створення  та  використання
місцевого матеріального резерву сільської ради для запобігання і ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
матеріальний резерв – це заздалегідь створений запас будівельних і пально-
мастильних  матеріалів,  лікарських  засобів  та  виробів  медичного
призначення,  продовольства,  техніки,  технічних  засобів  та  інших
матеріальних  цінностей  (далі  -  матеріальні  цінності),  призначених  для
запобігання  і  ліквідації  наслідків  надзвичайних  ситуацій  місцевого  рівня,
надання  допомоги  постраждалому  населенню,  проведення  невідкладних
відновлювальних робіт і заходів;
зберігання – це утримання та зберігання матеріальних цінностей протягом
періоду,  передбаченого  інструкцією  з  експлуатації  та  в  умовах,  що
відповідають технічним умовам та державним стандартам України;
заміна матеріальних цінностей – відпуск матеріальних цінностей з резерву
за  умови  закладання  тієї  ж  кількості  аналогічних  або  інших  однотипних
матеріальних  цінностей  у  зв’язку  зі  зміною  стандартів  і  технології
виготовлення виробів;
освіження  (поновлення)  резерву –  відпуск  матеріальних  цінностей  з
резерву  у  зв’язку  із  закінченням  встановленого  терміну  зберігання
матеріальних  цінностей,  тари,  упаковки,  а  також  внаслідок  виникнення
обставин, які можуть призвести до псування або погіршення якості продукції
до закінчення терміну ії зберігання, за умови наступної поставки і закладення
до резерву тієї ж кількості аналогічних матеріальних цінностей; 
номенклатура  матеріальних  резервів (далі  -  номенклатура)  -
обґрунтований  і  затверджений  у  встановленому  порядку  перелік
матеріальних  цінностей,  відповідно  до  якого  проводиться  накопичення
матеріальних резервів.
Інші  терміни  вживаються  у  значенні,  наведеному  в  Кодексі  цивільного
захисту України.

3. Місцевий матеріальний резерв сільської ради створюється рішенням
сесії  сільської  ради  для  здійснення  заходів,  спрямованих на  запобігання  і



ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги
постраждалому населенню. 

4.  Цей  Порядок,  номенклатура  та  обсяги  місцевого  матеріального
резерву  сільської  ради визначаються  та  затверджуються  рішенням  сесії
сільської ради.
Номенклатура  та  обсяги  місцевого  матеріального резерву  сільської  ради
визначаються  та  затверджуються  з  урахуванням  прогнозованих
надзвичайних ситуацій для  сіл сільської ради, обсягів  робіт з  ліквідації  їх
наслідків, розмірів заподіяних збитків, обсягів забезпечення життєдіяльності
постраждалого населення.

5.  Створення,  утримання  та  поповнення  місцевого  матеріального
резерву  здійснюється  за  рахунок  коштів  сільського бюджету
Нижньосироватської  сільської  ради,  передбачених  у  Програмі  захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на 2019-2021 роки, у тому числі отриманих внаслідок реалізації
матеріальних цінностей з метою їх освіження (поновлення) та заміни.
Створення,  утримання  та  поповнення  місцевого  матеріального  резерву
може здійснюватися також за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і
юридичних осіб,  благодійних організацій та  об'єднань громадян,  інших не
заборонених законодавством джерел.

6. Місця розміщення місцевого матеріального резерву визначаються і
затверджуються рішенням сесії сільської ради.
Місцевий матеріальний резерв розміщується  на  об'єктах,  призначених  або
пристосованих  для  його зберігання  з  урахуванням  оперативної  доставки
матеріальних цінностей до можливих зон надзвичайних ситуацій.

7. Матеріальні цінності, що поставляються до місцевого матеріального
резерву, повинні мати сертифікати відповідності на весь нормативний строк
їх зберігання.

8.  Виконавчий  комітет  сільської  ради  щокварталу  організовує  та
проводить  перевірку  наявності,  якості,  умов  зберігання,  готовності  до
використання матеріальних цінностей. 

9. Придбання матеріальних цінностей, що поставляються до місцевого
матеріального  резерву,  здійснюється  відповідно  до  вимог  Закону  України
«Про здійснення державних закупівель». 

10.  Зберігання  місцевого  матеріального  резерву  здійснюється
виконавчим комітетом сільської ради.

11. Місцевий матеріальний резерв використовується виключно для:
1)  здійснення запобіжних заходів у разі  загрози виникнення надзвичайних
ситуацій;
2) ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
3) проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів;
4) надання постраждалому населенню необхідної допомоги для забезпечення
його життєдіяльності;
5)  розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування
постраждалого населення; 



6) забезпечення  пально-мастильними  та  іншими  витратними  матеріалами
транспортних  засобів  підприємств  та  громадян,  залучених  для  евакуації
постраждалого  населення  із  зони  надзвичайної  ситуації  та  можливого
ураження.

12. Відпуск матеріальних цінностей з місцевого матеріального резерву
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій здійснюється за
рішенням виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради.

13. Відпуск матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву,
що підлягають освіженню (поновненню),  заміні здійснюється за  рішенням
сесії  сільської  ради  на  конкурсних  засадах.  Кошти,  отримані  внаслідок
реалізації матеріальних цінностей спрямовуються  на придбання і закладення
до матеріальних резервів аналогічних матеріальних цінностей.
У разі недостатності місцевого матеріального резерву на його використання у
повному обсязі – залучається матеріальний резерв вищого рівня. 

14.  Відповідальність  за  створення  та  використання  місцевого
матеріального  резерву,  поповнення,  заміну,  здійснення  контролю  за  його
наявністю,  поновлення  сертифікатів  відповідності,  облік,  освіження
(поновлення)  матеріального  резерву  несе  Виконавчий  комітет
Нижньосироватської  сільської  ради,  Відділ  планово-фінансовий  та
економічного розвитку Нижньосироватської сільської ради. 

Секретар сільської ради Г.М. Носенко



проект

Додаток  2
 до рішення  

25 сесії 7 скликання
від 24.04.2019 р.  

Номенклатура та обсяги
місцевого матеріального резерву 

для здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію
наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги

постраждалому населенню

№
з/п

Найменування матеріальних
цінностей

Од.
виміру

К-сть Вартість
за

одиниц
ю

тис. грн.

Орієнтовн
а вартість
тис. грн.

І. Засоби загального призначення
1 Відро шт. 20 0,05 1,0
2 Мішки шт. 100 0,005 0,5
3 Цвяхи кг. 10 0,04 0,4
4 Плівка поліетиленова (1рулон) м. 200 0,01 2,0

Всього: 3,9 тис. грн.
ІІ. Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт

1 Бензопила шт. 1 6,5 6,5

2 Лопати совкові шт. 10 0,05 0,5

3 Лопати штикові шт. 10 0,05 0,5

4 Сокира шт. 5 0,150 0,750

5 Молоток шт. 5 0,1 0,5

6 Ножовка по дереву шт. 5 0,1 0,5
Всього:9,25 тис. грн.
ІІІ. Засоби насосного обладнання

1 Мотопомпа для брудної води шт. 1 6,0 6,0
Всього: 6,0 тис. грн.
ІV. Засоби РХЗ та індивідуального захисту

1 Прибор - радіометр шт. 1 5,0 5,0

2 Протигаз шт. 100 0,2 20,0

3 Респіратори шт. 50 0,150 7,5
Всього: 32,5 тис. грн.
VІ Речове майно

1 Мило господарське шт. 20 0,007 0,140

2 Сірники шт. 250 0,0005 0,125



3 Свічки шт. 100 0,007 0,7

4 Хлорне вапно кг. 100 0,01 1,0
Всього: 1,965
VІІ. Засоби обігріву

1. Піч-буржуйка шт. 1 2,1 2,1
Всього: 2,1 тис. грн.
VІІІ. Продовольство

1 Сіль кг. 50 0,005 0,250
Всього: 0,250 тис. грн.
ІІХ. Засоби пожежогасіння

1 Вогнегасник шт. 3 0,330 0,990
Всього: 0,990 тис. грн.
ІХ. Медичні засоби та препарати

1 Бинт шт. 10 0,006 0,06

2 Вата шт. 10 0,01 0,1

3 Аналгін 50% уп. 5 0,03 0,150

4 Дімедрол 1% уп. 5 0,02 0,1

5 Валідол уп. 10 0,005 0,05

6 Цитрамон уп. 10 0,01 0,1

7 Парацетамол уп. 10 0,01 0,1

8 Лейкопластир шт. 10 0,02 0,2

9 Жгут шт. 3 0,033 0,1

10 Нашатирний спирт бут. 10 0,006 0,06

11 Перекис водню бут. 10 0,01 0,1
Всього: 1,12 тис. грн.
Загальна сума: 58,075 тис. грн.

Секретар сільської ради Г.М. Носенко



проект

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Двадцять п’ята   сесія
Сьомого скликання

Рішення

від 24 квітня   2019 року
село Нижня Сироватка

Про звіт дільничного інспектора поліції

Заслухавши  звіт  дільничного  інспектора  поліції  Педос  Олександра
Петровича Нижньосироватська сільська рада  вирішила:

1. Звіт дільничного інспектора поліції   прийняти до відома

Сільський голова                                                       В.Ю.Суспіцин



проект

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Двадцять п’ята сесія
Сьомого  скликання

Рішення

від 24 квітня 2019 року
село Нижня Сироватка

Про програму захисту
 населення і територій від надзвичайних
 ситуацій  техногенного та природного
 характеру на 2019-2021 роки

Керуючись  ст.  27  Закону  України   «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні» та розглянувши проект Програми захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019- 2021
роки  погоджену  рішенням  виконавчого  комітету  від  28.03.2019  року
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Затвердити   Програму  захисту  населення  і  територій  від  надзвичайних
ситуацій  техногенного  та  природного  характеру  на  2019-  2021  роки
(додається).

Сільський голова                                                        В.Ю.Суспіцин                       



проект

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Двадцять п’ята сесія
Сьомого  скликання

Рішення

від 24 квітня 2019 року
село Нижня Сироватка

Про внесення змін до 
Програми економічного та соціального 
розвитку Нижньосироватської сільської ради 
на 2019 рік
    Відповідно  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.  Внести  зміни  до  Програми  економічного  та  соціального  розвитку
Нижньосироватської сільської ради на 2019 рік:
1.  Розділ програми 9 «Субвенції» доповнити пунктом: 
9.12.  субвенція  державному  бюджету  у  сумі  8  тис.   грн   управлінню
державної  казначейської  служби  України  у  Сумському  районі  Сумської
області  для покращення  матеріально технічної бази управління  з метою
створення  зручних і сприятливих умов отримання послуг розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів.
9.13.  У  розділі  «Субвенції»  пункт  9.1.  «Субвенція  Сумському  районному
бюджету на утримання архівної установи» суму фінансування збільшити на
690 грн.
7. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію  з
питань планування соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів,
житлово  –  комунального  господарства  та  управління  комунальною
власністю.

Сільський голова                                                        В.Ю.Суспіцин



проект

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Двадцять п’ята сесія 
Сьомого скликання

Рішення

від 24 квітня 2019 року
село Нижня Сироватка

Про відпустку сільського голови

Керуючись Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом  України  «Про  службу  в  органах  місцевого  самоврядування»
Законом  України  «Про  відпустки»,  Постановою  КМУ  №  268  від
09.03.2006року  (зі  змінами)  та  Положенням про преміювання та  надання
матеріальної  допомоги  працівникам  апарату  управління,  затвердженого
рішенням,  22  сесії  7  скликання  від  21.12.2018  року  Нижньосироватська
сільська рада вирішила:

1. Надати щорічну тарифну відпустку сільському голові з 06.05.2019 року по
05.06.2019 року терміном на 30 календарних днів за відпрацьований період з
17.06.2018 року по 16.06.2019 року 
2.  Виплатити  матеріальну  допомогу  на  оздоровлення  в  розмірі
середньомісячної заробітної плати.
3. На час відпустки сільського голови обов’язки сільського голови покласти
на секретаря сільської ради.

Сільський голова                                                     В.Ю. Суспіцин



проект

Нижньосироватська сільська рада 
Сумського району Сумської області

П’ятнадцята сесія
Сьомого скликання

Рішення

Від 24 квітня 2019 року
с. Нижня Сироватка

Про Програму оздоровлення 
та відпочинку дітей на 2019 рік 
 

З  метою  створення  правових,  соціальних  і  економічних  умов  для
належної організації та проведення процесу оздоровлення та відпочинку дітей
і  учнівської  молоді,  відповідно  до  Закону  України  «Про  оздоровлення  та
відпочинок  дітей»,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  22.11.2004
№1591  «Про  затвердження  норм  харчування  у  навчальних  та  оздоровчих
закладах», обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2018 рік,
керуючись ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Нижньосироватська  сільська рада вирішила:
1. Затвердити  Програму  оздоровлення  та  відпочинку  дітей  на 2019  рік
(додається).
2. Визначити  головним  розпорядником  коштів  Програми  оздоровлення  та
відпочинку  дітей  на  2019 рік  Відділ  освіти  Нижньосироватської  сільської
ради та виконавцем Відділ освіти Нижньосироватської сільської ради.
3. Контроль за  виконанням даного  рішення покласти на  постійну  комісію
сільської  ради  з  питань  освіти,  культури,  фізкультури та  спорту,  охорони
здоров’я та соціального захисту і Відділ освіти Нижньосироватської сільської
ради.

Сільський голова                                                В.Ю. Суспіцин



проект

Нижньосироватська  сільська  рада
Сумського району   Сумської  області

Двадцять п’ята  сесія
Сьомого скликання

Рішення

від  24 квітня 2019 року
село Нижня Сироватка 

Про внесення змін до рішення
 23 (позачергової) сесії  7 скликання  
від 15.02.2019 року 
«Про виділення коштів
для проведення поточного   
ремонту автомобільних доріг
загального користування 
на умовах співфінансування»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Внести зміни до рішення 23 (позачергової) сесії 7 скликання від 15.02.2019
року «Про виділення коштів  для проведення поточного ремонту 
автомобільних доріг загального користування на умовах співфінансування», 
а саме: 
1.1. У пункті 1.2  рішення 23 (позачергової)  сесії 7 скликання  від 15.02.2019 
року суму збільшити на 250 тис. грн.
1.2. Пункт 1.3 рішення 23 (позачергової) сесії 7 скликання від 15.02.2019 року
виключити.
2.  Контроль за  виконанням даного  рішення покласти на  постійну  комісію
сільської  ради  з  питань  планування  соціально-економічного  розвитку,
бюджету,  фінансів,  житлово-комунального  господарства  та  управління
комунальною власністю.



Сільський голова                                             В.Ю. Суспіцин

проект

    
Нижньосироватська сільська рада

Сумського району Сумської області

Двадцять п’ята сесія
Сьомого  скликання

Рішення

Від 24 квітня 2019 року
село Нижня Сироватка

Про передачу майна – Книга «Герої
 АТО. Сумський район» 
у комунальну власність громади 

     На  виконання  рішення двадцять  п‘ятої  сесії  Сумської  районної  ради
сьомого скликання від 22.02.2019 «Про безоплатну передачу майна – Книга
«Герої АТО. Сумський район» зі спільної власності територіальних громад
сіл, селищ Сумського району у комунальну власність територіальних громад
сільських, селищних рад», відповідно пункту 51 статті 26, статті 60 «Закону
України  про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Нижньосироватська
сільська рада  вирішила: 
1. Прийняти безкоштовно у комунальну власність територіальних громад сіл,
селищ Нижньосироватської  сільської ради Сумського району Книгу «Герої
АТО».  Сумський  район»,  у  кількості 60 шт., що  є  спільною  власністю
територіальних громад сіл, селищ Сумського району. 
2.  Створити комісію з приймання – передачі майна, зазначеного у п.1 цього
рішення, згідно чинного законодавства та  надати Сумській районній раді акт
приймання – передачі. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з
питань  освіти,  культури,  фізкультури  та  спорту,  охорони  здоров’я  та
соціального захисту.



 Сільський голова                                          В.Ю.Суспіцин

проект

    
Нижньосироватська сільська рада

Сумського району Сумської області

Двадцять п’ята сесія
Сьомого  скликання

Рішення

Від 24 квітня 2019 року
село Нижня Сироватка

Про передачу субвенції  
державному  бюджету.

Керуючись  ст.  26  ЗУ  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  та
розглянувши лист від 18.03.2018 року № 03-66/50 Управління  Державної
казначейської  служби  України у Сумському району Сумської області про
можливість  передачі  субвенції  з  місцевого  бюджету  державному бюджету
Нижньосироватська  сільська рада вирішила:

1.Передати субвенцію у сумі 8 тис.  грн з місцевого бюджету до державного
бюджету для покращення матеріально – технічної бази управління  з метою
створення  зручних і сприятливих умов  отримання послуг розпорядниками
та одержувачами бюджетних коштів.
2.  Контроль за  виконанням даного  рішення покласти на  постійну  комісію
сільської  ради  з  питань  планування  соціально  –  економічного  розвитку,
бюджету,  фінансів,  житлово  –  комунального  господарства  та  управління
комунальною власністю.

Сільський голова                                                В.Ю.Суспіцин






