
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 116

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про розгляд заяви Массалітіної С.Л.

Розгляшувши  заяву  гр.  про  постановку  на  квартирний  облік  її  та  її
сім’ю  у  складі  2  чоловік,  які  є  внутрішньо  переміщеними  особами,
відповідно до п. 8, підпункту 3, п. 15 Правил обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов,  і  надання їм  жилих приміщень в  Українській
РСР, затверджених Постановою Ради міністрів Української РСР і української
республіканської  ради  професійних  спілок  від  11.12.1984  р.  №  470  (зі
змінами), виконком Нижньосироватської  сільської ради вирішив:

1.  Відмовити  гр.  у  постановці  на  квартирний  облік  при  виконкомі
Нижньосироватської сільської ради на  підставі  п.8 підпункту 3, п.15 Правил
обліку громадян,  які  потребують поліпшення житлових умов, і  надання їм
жилих  приміщень  в  Українській  РСР,  затверджених  Постановою  Ради
міністрів Української РСР і української  республіканської ради професійних
спілок від 11.12.1984 р. № 470, а саме остання не зареєстрована на території
Нижньосироватської сільської ради.

Сільський голова                                                                        В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про проект програми економічного та 
соціального  розвитку 
Нижньосироватської сільської ради 
на 2020 рік.

Керуючись  ст.  27  Закону  України   «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»  та  розглянувши  проект  Програми  економічного  та  соціального
розвитку  Нижньосироватської  сільської  ради  на  2020  рік виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Погодити  проект  Програми  економічного  та  соціального  розвитку
Нижньосироватської сільської ради на 2020 рік (додається).
2. Рекомендувати сесії затвердити Програму економічного та соціального
розвитку Нижньосироватської сільської ради на 2020 рік

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада 2019 року
село Нижня Сироватка

Про проект програми розвитку
фізичної культури   та спорту 
на 2020 – 2021 роки 
Нижньосироватської сільської ради 

Керуючись ст. 26, 27 Закону України  «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та розглянувши проект програми розвитку фізичної культури   та 
спорту на 2020 – 2021 роки Нижньосироватської сільської ради  виконком  
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Погодити проект  програми розвитку фізичної культури   та спорту на
2020 – 2021 роки Нижньосироватської сільської ради  (додається).
2. Рекомендувати сесії затвердити  програму розвитку фізичної культури
та спорту на 2020 – 2021 роки Нижньосироватської сільської ради.  

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про проект Цільової програми  
розвитку освіти на 2020 рік
 
Відповідно  до  статті  27  Закону  України  «Про  місце  самоврядування  в
Україні»,  з  метою  створення  механізму  стійкого  інноваційного  розвитку
освіти,  умов  для  поетапного  переходу  до  нового  рівня  освіти  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Погодити  проект   «Цільової  програми розвитку  освіти  на  2020  рік»
(додається).
2. Рекомендувати сесії затвердити цільову програму розвитку освіти на  
2020 рік.

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про проект  місцевої програми розвитку
 «Здоров’я населення» на 2020 рік 
Нижньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської області

Відповідно  до  статті  28  Закону  України  «Про  місце  самоврядування  в
Україні»,  статті  91  Бюджетного  кодексу,  з  метою  забезпечення   розвитку
охорони здоров’я в умовах реформування галузі та зв’язку з автономізацією
закладів  охорони  здоров’я  відповідно  до  вимог  чинного  законодавства,
виконком  Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Погодити проект місцевої програми розвитку «Здоров’я населення» на 
2020 рік Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської 
області (додається)
2. Рекомендувати сесії затвердити місцеву програму розвитку «Здоров’я 
населення» на 2020 рік Нижньосироватської сільської ради Сумського району
Сумської області

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада 2019 року
село Нижня Сироватка

Про проект програми фінансової підтримки 
комунального некомерційного підприємства
«Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка» 
Нижньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської області на 2020 рік

Відповідно  до  статті  28  Закону  України  «Про  місце  самоврядування  в
Україні»,  з  метою  забезпечення   стабільної  роботи  комунального
підприємства охорони здоров’я в умовах реформування галузі  та зв’язку з
автономізацією  закладів  охорони  здоров’я  відповідно  до  вимог  чинного
законодавства,   виконком  Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Погодити проект програми фінансової підтримки комунального 
некомерційного підприємства «Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка» 
Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області на 
2020 рік» (додається).
2. Рекомендувати сесії затвердити програму фінансової підтримки 
комунального некомерційного підприємства «Центральна АЗПСМ с. Нижня 
Сироватка» Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської 
області на 2020 рік»

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Глущенко Л.М.

Розглянувши заяву  гр. про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0085 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0085, яка належить  гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район,  територія  
Нижньосироватської сільської ради,  садівниче товариство «Ланове» 
земельна ділянка №   25

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Глущенко Л.М.

Розглянувши заяву гр.  про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0086 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0086, яка належить гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район, територія  
Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове» земельна
ділянка №  23 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Глущенко Л.М.

Розглянувши заяву гр.  про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0087 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0087, яка гр. на праві  приватної власності, а саме: 
Сумська область Сумський район, територія  Нижньосироватської сільської 
ради, садівниче товариство «Ланове» земельна ділянка №  21 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви Мельник Л.В.

Розглянувши заяву гр.  про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0128 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0128, яка належить гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район, територія  
Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове» земельна
ділянка №  24 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Свистунова В.М.

Розглянувши заяву гр.  про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0068 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0068, яка належить гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район, територія  
Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове» земельна
ділянка № 11

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Шестопал В.І.

Розглянувши заяву гр.  про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0075 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0075, яка належить гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район, територія  
Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове» земельна
ділянка №  14 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Шестопал Н.Є.

Розглянувши заяву гр.  про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0076 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0076, яка належить гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район, територія  
Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове» земельна
ділянка №  12 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Ярош А.В.

Розглянувши заяву гр.  про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0088 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0088, яка належить гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район, територія  
Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове» земельна
ділянка №  19 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Марку А.Г.

Розглянувши заяву гр.  про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0067 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0067, яка належить гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район, територія  
Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове» земельна
ділянка № 13  

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Ниділько Л.П.

Розглянувши заяву гр. жителя м. Суми вул. Герасима Кондратьєва буд.
48, кв. 35, про  уточнення місця розташування земельної ділянки кадастровий
номер  5924788700:01:003:0097  в  садівничому  товаристві  «Ланове»,  яка
належить  на праві приватної власності,  керуючись  ст.  31 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»   виконком  Нижньосироватської
сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0097, яка належить гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район, територія  
Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове» земельна
ділянка № 18  

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Семенишиної  О.Е.

Розглянувши заяву гр.  про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0089 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0089, яка належить гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район, територія  
Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове» земельна
ділянка №  17 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Пономаренко В.Ф.

Розглянувши заяву гр.  про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0091 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0091, яка належить гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район, територія  
Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове» земельна
ділянка № 28  

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Пономаренко В.Ф.

Розглянувши заяву гр.  про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0090 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0090, яка гр. на праві  приватної власності, а саме: 
Сумська область Сумський район, територія  Нижньосироватської сільської 
ради, садівниче товариство «Ланове» земельна ділянка №  30 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Купрієнко Н.А.

Розглянувши заяву гр.  про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0077 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0077, яка належить гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район, територія  
Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове» земельна
ділянка №   10

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Сусідка С.М.

Розглянувши заяву гр.  про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0069 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0069, яка належить гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район, територія  
Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове» земельна
ділянка №  9

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Пономаренко В.Ф.

Розглянувши гр. про  уточнення місця розташування земельної ділянки
кадастровий  номер  5924788700:01:003:0082  в  садівничому  товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0082, яка належить гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район, територія  
Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове» земельна
ділянка № 31  

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Пономаренко В.Ф.

Розглянувши заяву гр.  про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0081 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0081, яка належить гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район, територія  
Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове» земельна
ділянка №   2

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Пономаренко В.Ф.

Розглянувши заяву гр.  про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0080 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0080, яка належить на праві  приватної власності, а 
саме: Сумська область Сумський район, територія  Нижньосироватської 
сільської ради,  садівниче товариство «Ланове» земельна ділянка №  4 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Пономаренко В.Ф.

Розглянувши заяву гр.  про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0079 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0079, яка належить гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район, територія  
Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове» земельна
ділянка №   6

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Пономаренко В.Ф.

Розглянувши заяву гр.  про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0078 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0078, яка належить гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район, територія  
Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове» земельна
ділянка №   8

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Дудченко Д.О.

Розглянувши заяву гр.  про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0092 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0092, яка належить гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район, територія  
Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове» земельна
ділянка №   26

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Пономаренко В.Ф.

Розглянувши заяву гр.  про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0074 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0074, яка належить гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район, територія  
Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове» земельна
ділянка № 16  

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Пономаренко В.Ф.

Розглянувши заяву гр.  про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0073 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0073, яка належить гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район, територія  
Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове» земельна
ділянка №  1 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Пономаренко В.Ф.

Розглянувши заяву гр.  про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0072 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0072, яка належить гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район, територія  
Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове» земельна
ділянка №  3 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Пономаренко В.Ф.

Розглянувши заяву гр.  про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0071 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0071, яка належить гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район, територія  
Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове» земельна
ділянка №  5 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Пономаренко В.Ф.

Розглянувши заяву гр.  про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0070 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0070, яка належить гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район, територія  
Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове» земельна
ділянка №  7 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Скирта О.Б.

Розглянувши заяву гр.  про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0084 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0084, яка належить гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район, територія  
Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове» земельна
ділянка № 27  

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Скирта С.С.

Розглянувши заяву гр.  про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0083 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0083, яка належить гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район, територія  
Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове» земельна
ділянка №  29 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Степаненко Є.Є.

Розглянувши гр. про  уточнення місця розташування земельної ділянки
кадастровий  номер  5924788700:01:003:0095  в  садівничому  товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0095, яка належить гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район, територія  
Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове» земельна
ділянка №  22 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  Пономаренко В.Ф.

Розглянувши заяву гр.  про  уточнення місця розташування земельної
ділянки кадастровий номер 5924788700:01:003:0366 в садівничому товаристві
«Ланове»,  яка  належить   на  праві  приватної  власності,  керуючись   ст.  31
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»    виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924788700:01:003:0366, яка належить гр. на праві  приватної 
власності, а саме: Сумська область Сумський район, територія  
Нижньосироватської сільської ради, садівниче товариство «Ланове» земельна
ділянка №  15 

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про схвалення проекту рішення 
Нижньосироватської сільської ради 
«Про бюджет Нижньосироватської 
сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік
та прогнозу бюджету на 2021 – 2022 роки

Відповідно до ст. 76 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 28, 52
Закону  України   «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  з  метою
формування  бюджету  Нижньосироватської  сільської  об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік та прогнозу бюджету на 2021 – 2022 роки
виконком  Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Схвалити  проект  рішення   Нижньосироватської  сільської  ради  «Про
бюджет Нижньосироватської  сільської  об’єднаної територіальної громади на
2020 рік. (додається).
2.  Схвалити  прогноз  бюджету  Нижньосироватської   сільської  об’єднаної
територіальної громади   на 2021- 2022 роки (Додається)
3. Фінансовому управлінню Нижньосироватської сільської ради подати на
розгляд  сесії  сільської  ради  проект  рішення  «Про  бюджет
Нижньосироватської  сільської  об’єднаної  територіальної  громади  на  2020
рік.»

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від 29 листопада 2019 року
село Нижня Сироватка

Про погодження графіку
роботи сільських будинків культури

Відповідно до ст. 32 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»
та  заслухавши  інформацію  про  погодження  графіків  роботи  сільських
будинків  культури  Нижньосироватської  сільської  ради  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Погодити графіки роботи сільських будинків культури 
Нижньосироватської сільської ради (додаються)

Сільський голова                                                  В.Ю. Суспіцин



ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету№

від 29.11.2019 року

Графік роботи
Старосільського сільського Будинку культури

Понеділок вихідний
Вівторок 10.00-13.00 14.00 - 18.00
Середа 10.00-13.00 14.00 - 18 00
Четвер 10.00-13.00 14.00 - 18.00
П’ятниця 10.00-13.00 14.00 - 18.00
Субота 10.00-13.00 18.00 - 22.00
Неділя 13.00-18.00



ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету№

від 29.11.2019 року

Графік роботи
Нижньосироватського сільського Будинку культури

Понеділок вихідний
Вівторок 10.00-14.00 15.00-19.00
Середа 10.00-14.00 15.00-19.00
Четвер вихідний
П’ятниця 10.00-14.00 15:00-19.00
Субота 12.00-16.00 17.00-21.00
Неділя 10.00-14.00 15.00-19.00



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення № 

Від   29 листопада   2019 року
село Нижня Сироватка

Про внесення змін до рішення № 75 
виконавчого комітету від 31.07.2017 року

Розглянувши заяви співвласників гр. та єдиної спадкоємиці за заповітом
іншої  гр.  про  необхідність  внесення  змін  до  рішення  №  75  виконавчого
комітету Нижньосироватської сільської ради від 2017 року, керуючись ст. 30
Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  у  зв’язку  з
допущеною технічною помилкою, виконком  Нижньосироватської сільської
ради вирішив:

1.  Внести  зміни  до  п.  1  рішення  №  75  виконавчого  комітету
Нижньосироватської сільської ради від 31.07.2017 року, а саме: у зв’язку з
переводом квартири за адресою: с. Нижня Сироватка вулиця Миру буд. 11,
кв.2  в  частку  житлового  будинку  та  добровільним  перерозподілом  часток
житлового будинку № 11 по вулиці Миру у с. Нижня Сироватка Сумського
району  Сумської  області   співвласниками  Козенко  Олександром
Володимировичем та Гузенко Антоніною Іванівною на підставі  розрахунку
часток нерухомого майна,  розташованого за  адресою:  с.  Нижня Сироватка
Сумського  району  Сумської  області,  вулиця  Миру,  буд.  11,  виконаного
фізичною  особою  –  підприємцем  Риб’яковою  Ольгою  Миколаївною
20.07.2017  року,  визначити  наступні  частки  за  співвласниками  житлового
будинку:
-за Гузенко Антоніною Іванівною – 57/100 часток та 
-Козенко Олександром Володимировичем – 43/100 частки.
2. Зобов’язати зареєструвати право власності на ці частки житлового будинку
№ 11  по  вулиці  Миру  у  с.  Нижня  Сироватка  Сумського  району  Сумської
області у Державному реєстрі речових прав не нерухоме майно.

Сільський голова                                                          В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення № 

Від   29 листопада   2019 року
село Нижня Сироватка

Про присвоєння поштової  адреси

Розглянувши заяву  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  частині  нежитлового  приміщення   А-1
загальною площею 750,4 кв. м  розташованих за адресою село Нижня
Сироватка, вулиця Сумська, 90а, Сумського району, Сумської області.

Сільський голова                                                          В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від 29 листопада   2019 року
село Нижня Сироватка

    Про розгляд заяви гр. Хоружого Г.М.
про уточнення адреси  

Розглянувши  заяву гр. про уточнення  адреси житлового будинку та
земельної ділянки в с. Старе Село вул. Набережна,  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.  Старе Село
виконком Нижньосироватської  сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу житлового будинку .

Сільський голова                                       В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від 29 листопада   2019 року
село Нижня Сироватка

    Про розгляд заяви гр. Фоменко В.О.
про уточнення адреси  

Розглянувши  заяву гр.  про уточнення  адреси житлового будинку, у
зв’язку з виявленими розбіжностями у документах, 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.

Сільський голова                                       В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від 29 листопада   2019 року
село Нижня Сироватка

    Про розгляд заяви гр. Зеленської Я.М.
про уточнення адреси  

Розглянувши  заяву гр. про уточнення адреси житлового будинку в с.
Нижня  Сироватка  вул.  Миру,  у  зв’язку  з  виявленими  розбіжностями  у
документах, 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 померлої гр.

Сільський голова                                       В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення № 

Від  29   листопада 2019 року
село Нижня Сироватка

Про присвоєння адреси
об’єкту нерухомого майна 

Розглянувши  заяву гр. та   надані нею відповідні документи, керуючись
ст. 30, 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  адресу частині житлового будинку А-1, прибудова а,  тамбур а1
та  надвірним  будівлям,  які  належить   гр.  згідно  рішення   Сумського
районного суду від 23.09.2019 року і розташовані за адресою село Старе Село
вулиця Першотравнева, будинок  14 а  (чотирнадцять а) Сумського району,
Сумської області.

Сільський голова                                            В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення № 

Від  29   листопада 2019 року
село Нижня Сироватка

Про присвоєння адреси
об’єкту нерухомого майна 

Розглянувши  заяву гр. та   надані нею відповідні документи, керуючись
ст. 30, 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  адресу  житловому будинку  літ  «А-1»,  прибудова  літ.  А1,
кухня (прим. № 1-3),  коридор (прим № 1-4) та  будівлям та спорудам, які
належить  гр.  згідно договору  про поділ  нерухомого майна від  19.11.2019
року  і  розташовані  за  адресою  село  Гірне   вулиця  Гірна,  будинок  50  а
(п’ятдесят а) Сумського району, Сумської області.

Сільський голова                                            В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення № 

Від  29   листопада 2019 року
село Нижня Сироватка

Про присвоєння адреси
об’єкту нерухомого майна 

Розглянувши   заяву  гр.   та    надані  нею  відповідні  документи,
керуючись ст. 30, 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  адресу  житловому будинку  літ «А-1», прибудова  літ. а, ганком
літ. Га, кладова (прим. № І), коридор (прим № ІІ) та  будівлям та спорудам, які
належить  гр.  згідно договору про поділ нерухомого майна від 19.11.2019
року  і  розташовані  за  адресою  село  Гірне   вулиця  Гірна,  будинок  50
(п’ятдесят) Сумського району, Сумської області.

Сільський голова                                            В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   29 листопада  2019 року
село Нижня Сироватка

Про  розгляд заяви  
ТОВ «Липоводолинський райснаб»

Розглянувши заяву директора ТОВ «Липоводолинський райснаб» про
уточнення  місця  розташування  земельної  ділянки  кадастровий  номер
5924785000:13:005:0328,  що розташована  на  території  Нижньосироватської
сільської  ради,  керуючись   ст.  31  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в  Україні»  виконком  Нижньосироватської  сільської  ради
вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки кадастровий 
номер 5924785000:13:005:0328, що розташована на території 
Нижньосироватської сільської ради, а саме: Сумська область,  Сумський 
район, територія Нижньосироватської сільської ради (за межами населеного 
пункту) № 1.   

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин
















































