
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення №

Від 31 жовтня 2019 року
село Нижня Сироватка

    Про  виконання  повноважень 
у сфері соціального захисту населення 

Заслухавши  інформацію  Войтенко  О.М..  начальника  соціального
захисту  населення   сільської  ради  щодо  виконання   повноважень  у  сфері
соціального  захисту  населення,  керуючись  ст.  34  Закону  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні»  виконком  Нижньосироватської сільської
ради вирішив:

1. Інформацію начальника відділу соціального захисту населення  
сільської ради по виконанню  повноважень у сфері соціального захисту 
населення прийняти до відома. 

Сільський голова                                                       В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення №

Від 31 жовтня 2019 року
село Нижня Сироватка

Про технологічні нормативи
використання питної води.

Розглянувши  лист  від  25.10.2019  року  №  29  Комунального
підприємства «Господар»,  керуючись наказом від 25.06.2014 року № 179
«Про  Порядок  розроблення  та  затвердження  технологічних  нормативів
використання  води  підприємствами,  які  надають  послуги  з
централізованого  водопостачання  та  або  водовідведення»  з  метою
забезпечення  раціонального   використання   водних  ресурсів,
стимулювання діяльності суб’єктів господарювання  до зменшення втрат
питної  води  під  час   її  виробництва    виконком  Нижньосироватської
сільської ради вирішив:

1. Встановити технологічні нормативи використання питної води для села
Старе Село Сумського району Сумської області згідно поданих 
розрахунків (розрахунки додаються)

Сільський голова                                                  В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення № 

Від 31 жовтня 2019 року
село Нижня Сироватка

    Про затвердження висновку 
опікунської ради від 31.10.2019 року.

Розглянувши  висновок  опікунської  ради  від  31.10.2019  року  про
надання дозволу на зняття з реєстрації малолітньої дитини Коротенко Т. Р. ,
керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком Нижньосироватської  сільської ради вирішив:

1. Затвердити  висновок  опікунської  ради  при  виконавчому  комітеті
Нижньосироватської сільської ради від 31.10.2019 року та відмовити у
знятті з реєстрації  малолітнього Коротенко Т. Р. (висновок додається)

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  спеціаліста
сільської ради  Обозну О.О.

            Сільський голова                                                     В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від 31 жовтня   2019 року
село Нижня Сироватка

    Про розгляд заяви гр. Куценко В.Я.
про уточнення адреси  

Розглянувши  заяву гр. про уточнення  адреси житлового будинку в с.
Нижня Сироватка вул. Туманівка,  у зв’язку з виявленими розбіжностями у
документах, де згідно технічного паспорту значиться  с.  Нижня Сироватка
вул.  Туманівка,  буд.  (42)  38,   свідоцтва  про  право  власності  на  житловий
будинок значиться  с. Нижня Сироватка  вул. Туманівка, буд. 38,  керуючись
п.  1  ст.  52,  п.  10  частини  «б»  ст.  30  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні» з метою  впорядкування нумерації домоволодінь в
с. Нижня Сироватка виконком Нижньосироватської  сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу житлового будинку гр..

Сільський голова                                       В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від 31 жовтня   2019 року
село Нижня Сироватка

    Про переведення дачного (садового) 
будинку у жилий будинок 

Керуючись  ст..  8¹  Житлового  кодексу  УРСР,  ст..  40  Закону  України
«Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно до Порядку переведення
дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам
у жилі будинки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
29.04.2015  року  №  321  розглянувши  заяву  гр.  Добросельської  О.  А.  про
проведення  технічного огляду дачного (садового) будинку про  переведення
дачного (садового) будинку у жилий будинок, виконком  Нижньосироватської
сільської ради вирішив:

1. Перевести дачний (садовий) будинок у жилий будинок відповідно до звіту
про  проведення  технічного  огляду  дачного  (садового)  будинку,  що
розташований  за  адресою:  Сумська  область,  Сумський  район,  землі
Нижньосироватської сільської ради за межами населеного пункту, садівниче
товариство ОСК «Красносільський   будинок  № 121.
2. Присвоїти поштову адресу жилому  будинку  за адресою: Сумська область,
Сумський  район,  землі  Нижньосироватської  сільської  ради  за  межами
населеного пункту,  садівниче товариство ОСК  «Красносільський, будинок
№ 121.

Сільський голова                                                    В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від 31 жовтня 2019 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Нижня Сироватка  
по вул.  Гора.

Розглянувши заяву громадянина та акт обстеження зелених насаджень,
що підлягають видаленню від 29.10.2019 року у кількості 1  шт. в селі Нижня
Сироватка по вул. Гора  напроти буд. 9, керуючись Постановою КМУ № 1045
від  01.08.2006  року  «Про  затвердження  Порядку  видалення  дерев,  кущів,
газонів і квітників у населених пунктах України», п. 7 ст. 30 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком  Нижньосироватської
сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл гр. на видалення зелених насаджень: у кількості 1шт., а саме:
1   клен   по вул. Гора  напроти  буд. 9.

Сільський голова                                     В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від 31 жовтня 2019 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Нижня Сироватка  
по вул.  Першотравнева.

Розглянувши  заяву  гр  та  акт  обстеження  зелених  насаджень,  що
підлягають видаленню від 29.10.2019 року у кількості 3  шт. в селі Нижня
Сироватка по вул. Першотравнева  напроти буд. 4,  керуючись Постановою
КМУ № 1045  від  01.08.2006  року  «Про затвердження Порядку  видалення
дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України», п. 7 ст. 30
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл гр. на видалення зелених насаджень: у кількості 3  шт.,  а
саме: 3  клени   по вул. Першотравнева  напроти  буд. 4.

Сільський голова                                     В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від 31 жовтня 2019 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Нижня Сироватка  
по вул.  Заозерна.

Розглянувши заяву громадянина та акт обстеження зелених насаджень,
що підлягають видаленню від 29.10.2019 року у кількості 2  шт. в селі Нижня
Сироватка по вул. Заозерна біля  буд. 1а,  керуючись Постановою КМУ №
1045  від  01.08.2006  року  «Про  затвердження  Порядку  видалення  дерев,
кущів, газонів і квітників у населених пунктах України», п. 7 ст. 30 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл гр. на видалення зелених насаджень: у кількості 2  шт.,  а
саме: 2   сокори   по вул. Заозерна  біля  буд. 1а.

Сільський голова                                     В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від 31 жовтня 2019 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Нижня Сироватка  
по вул.  Привокзальна.

Розглянувши заяву грамадянки та акт обстеження зелених насаджень,
що підлягають видаленню від 27.08.2019 року у кількості 1  шт. в селі Нижня
Сироватка  по вул.  Привокзальна  напроти буд.  67,  керуючись Постановою
КМУ № 1045  від  01.08.2006  року  «Про затвердження Порядку  видалення
дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України», п. 7 ст. 30
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл гр. на видалення зелених насаджень: у кількості 1  шт.,  а
саме: 1  липа   по вул. Привокзальна  напроти  буд. 67.

Сільський голова                                     В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від 31 жовтня 2019 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Нижня Сироватка  
по вул.  Сумська.

Розглянувши заяву громадянина та акт обстеження зелених насаджень,
що  підлягають  видаленню від  29.10.2019  року  у  кількості  19   шт.  в  селі
Нижня Сироватка  по вул.  Сумська  біля   буд.  145,  керуючись  Постановою
КМУ № 1045  від  01.08.2006  року  «Про затвердження Порядку  видалення
дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України», п. 7 ст. 30
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл гр. на видалення зелених насаджень: у кількості 19 шт., а
саме: 19 кленів по вул. Сумська біля буд. 145.

Сільський голова                                     В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від 31 жовтня 2019 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Нижня Сироватка  
по вул.  Першотравнева.

Розглянувши  заяву  гр.  та  акт  обстеження  зелених  насаджень,  що
підлягають видаленню від 29.10.2019 року у кількості 1  шт. в селі Нижня
Сироватка по вул. Першотравнева біля буд. 91, керуючись Постановою КМУ
№ 1045 від 01.08.2006 року «Про затвердження Порядку видалення дерев,
кущів, газонів і квітників у населених пунктах України», п. 7 ст. 30 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1.  Надати дозвіл гр.  на видалення зелених насаджень: у кількості  1  шт.,  а
саме: 1 сокір по вул. Першотравнева  біля  буд. 91.

Сільський голова                                     В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від 31 жовтня 2019 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Нижня Сироватка  
по вул.  Шлях.

Розглянувши  заяву  гр.  та  акт  обстеження  зелених  насаджень,  що
підлягають видаленню від 08.05.2019 року у кількості 2  шт. в селі Нижня
Сироватка по вул. Шлях  біля буд. 101, керуючись Постановою КМУ № 1045
від  01.08.2006  року  «Про  затвердження  Порядку  видалення  дерев,  кущів,
газонів і квітників у населених пунктах України», п. 7 ст. 30 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком  Нижньосироватської
сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл гр. на видалення зелених насаджень: у кількості 2  шт.,  а
саме: 1  верба, 1  берест по вул. Шлях  біля   буд. 101.

Сільський голова                                     В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від 31 жовтня 2019 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Нижня Сироватка  
по вул.  Набережна.

Розглянувши  заяву  гр.  та  акт  обстеження  зелених  насаджень,  що
підлягають видаленню від 06.03.2019 року у кількості 1  шт. в селі Нижня
Сироватка  по  вул.  Набережна,  53  в  кінці  земельної  ділянки,  керуючись
Постановою КМУ № 1045 від 01.08.2006 року «Про затвердження Порядку
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України», п.
7 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл гр. на видалення зелених насаджень: у кількості 1  шт.,  а
саме: 1 верба по вул. Набережна, 53,  в кінці земельної ділянки.

Сільський голова                                     В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від 31 жовтня 2019 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Нижня Сироватка  
по вул.  Кут.

Розглянувши  заяву  гр.  та  акт  обстеження  зелених  насаджень,  що
підлягають видаленню від 20.05.2019 року у кількості 1  шт. в селі Нижня
Сироватка по вул. Кут, 4 в кінці земельної ділянки, керуючись Постановою
КМУ № 1045  від  01.08.2006  року  «Про затвердження Порядку  видалення
дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України», п. 7 ст. 30
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1.  Надати дозвіл гр.  на видалення зелених насаджень: у кількості  1  шт.,  а
саме: 1  вільха по вул. Кут, 4, в кінці земельної ділянки.

Сільський голова                                     В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від 31 жовтня 2019 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
омолодження  зелених насаджень
в с. Нижня Сироватка  
по вул.  Кут.

Розглянувши  заяву  гр.  та  акт  обстеження  зелених  насаджень,  що
підлягають видаленню (омолодженню) від 09.09.2019 року у кількості 10 шт.
в  селі  Нижня  Сироватка  по  вул.  Кут,   в  кінці  земельної  ділянки  №  4,
керуючись Постановою КМУ № 1045 від 01.08.2006 року «Про затвердження
Порядку  видалення  дерев,  кущів,  газонів  і  квітників  у  населених пунктах
України», п. 7 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
виконком Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1.  Надати  дозвіл  гр.  на  омолодження   зелених насаджень  (обрізка  сухих
гілок): у кількості 10 шт., а саме: 10  вільх по вул. Кут, 4, в кінці земельної
ділянки.

Сільський голова                                     В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від 31 жовтня  2019 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Нижня Сироватка  
по вул. Туманівка, 
вул.  Першотравнева, 4 

Розглянувши  заяву  начальника  відділу  земельних  відносин,
містобудування та благоустрою Фесенко Л.Ю. та акт  обстеження  зелених
насаджень, що підлягають видаленню від 29.10.2019 року у кількості 75 шт. в
селі Нижня Сироватка, керуючись Постановою КМУ № 1045 від 01.08.2006
року «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників
у  населених  пунктах  України»,  п.  7  ст.  30  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»   виконком  Нижньосироватської  сільської  ради
вирішив:

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень в с. Нижня Сироватка
по вул. Туманівка,  вул. Першотравнева, 4 в кількості 75 шт: а саме: клена –
35 шт., акація – 30 шт., верба – 1 шт, липа – 9 шт.

Сільський голова                                              В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від 31 жовтня 2019 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Нижня Сироватка  
по вул. Сумська.

Розглянувши  заяву  гр.  та  акт  обстеження   зелених  насаджень,  що
підлягають видаленню від 29.10.2019 року у кількості 3  шт. в селі Нижня
Сироватка  вул. Сумська біля буд. 2, керуючись Постановою КМУ № 1045 від
01.08.2006 року «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів
і квітників у населених пунктах України», п. 7 ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»   виконком Нижньосироватської сільської
ради вирішив:

1. Відмовити  у  наданні  дозволу  гр.  на  видалення  зелених насаджень  у
кількості 3  берези  по  вул. Сумська біля буд. 2, в зв’язку  з тим, що
зелені насадження видаленню не підлягають.

Сільський голова                                              В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від 31 жовтня 2019 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Нижня Сироватка  
по вул. Сумська.

Розглянувши  заяву  гр.  та  акт  обстеження   зелених  насаджень,  що
підлягають видаленню від 27.08.2019 року у кількості 3  шт. в селі Нижня
Сироватка   вул.  Сумська   буд.  8  в  кінці  земельної  ділянки,  керуючись
Постановою КМУ № 1045 від 01.08.2006 року «Про затвердження Порядку
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України», п.
7 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»   виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Відмовити  у  наданні  дозволу  гр.  на  видалення  зелених насаджень  у
кількості 3  сокори по  вул. Сумська буд. 8, в кінці земельної ділянки, в
зв’язку з тим, що зелені насадження видаленню не підлягають.

Сільський голова                                              В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від 31 жовтня 2019 року
село Нижня Сироватка

Про відмову у наданні дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Нижня Сироватка  
по вул. Польова.

Розглянувши  заяву  гр.  та  акт  обстеження   зелених  насаджень,  що
підлягають видаленню від 29.10.2019 року у кількості 10  шт. в селі Нижня
Сироватка  вул. Польова напроти буд. 2, керуючись Постановою КМУ № 1045
від  01.08.2006  року  «Про  затвердження  Порядку  видалення  дерев,  кущів,
газонів і квітників у населених пунктах України», п. 7 ст. 30 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконком  Нижньосироватської
сільської ради вирішив:

1. Відмовити  у  наданні  дозволу  гр.  на  видалення  зелених насаджень  у
кількості 10 кленів по вул. Польова напроти буд. 2, в зв’язку  з тим, що
зелені насадження видаленню не підлягають.

Сільський голова                                              В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від 31 жовтня 2019 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Старе Село   
по вул. Першотравнева 3А
ДНЗ (ясла – садок) «Казка»

Розглянувши  заяву  завідувача  Старосільського   ДНЗ  (ясла  –
садок) «Казка» Лазаренко Л. М. та акт обстеження  зелених насаджень, що
підлягають видаленню від 29.10.2019 року у кількості 7  шт. в селі Старе
Село по вул. Першотравнева 3А на території Старосільського ДНЗ (ясла –
садок) «Казка», керуючись Постановою КМУ № 1045 від 01.08.2006 року
«Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у
населених  пунктах  України»,  п.  7  ст.  30  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»  виконком Нижньосироватської сільської ради
вирішив:

1. Надати  дозвіл  Старосільському  ДНЗ  (ясла  –  садок)  «Казка»  на
видалення  зелених  насаджень   у  кількості  7  шт.,  а  саме:  3  липи,  3
берези, 1  ялинка  в с. Старе Село по вул. Першотравнева, 3А.

Сільський голова                                              В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від 31 жовтня 2019 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Старе Село   
по вул. Першотравнева 1Б
АЗПСМ села Старе Село

Розглянувши лист головного лікаря  КНП «Центральна АЗПСМ с.
Нижня  Сироватка  НСР  Бойчина  В.  М.  та  акт  обстеження   зелених
насаджень,  що підлягають видаленню від 07.10.2019 року у кількості  3
шт. в селі Старе Село по вул. Першотравнева 1Б на території АЗПСМ с.
Старе  Село,  керуючись  Постановою КМУ № 1045  від  01.08.2006  року
«Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у
населених  пунктах  України»,  п.  7  ст.  30  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»  виконком Нижньосироватської сільської ради
вирішив:

1. Надати дозвіл амбулаторії загальної практики -  сімейної медицини села
Старе Село  на видалення зелених насаджень  у кількості 3 шт.,  а саме: 3
черемухи  в с. Старе Село по вул. Першотравнева, 1Б.

Сільський голова                                              В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення № 

Від   31 жовтня  2019 року
село Нижня Сироватка

Про присвоєння поштової  адреси

Розглянувши  лист  гр.  про  присвоєння  поштової  адреси  нежитловим
приміщенням,   керуючись  ст.  31  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  Законом  України  «Про  державну  реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зі змінами та доповненнями,
виконком  Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Присвоїти поштову адресу нежитловим приміщенням  1а, 1б, 1в, 1г, 1д,
1е, 2а, 2б,  4а, загальною площею 474,7 кв. м  розташованих за адресою
село  Нижня  Сироватка,  вулиця  Сумська,  90а/2,  Сумського  району,
Сумської області.

Сільський голова                                                          В.Ю.Суспіцин


