
Звіт сільського голови 
про виконання 

«Програми соціально-
економічного розвитку 

Нижньосироватської сільської 
ради за 2019 рік»



Загальна кількість  населення
Нижньосироватської  сільської 
ради  становить 5840 осіб.  
Центр громади  знаходиться
у с. Нижня Сироватка

Старе Село



1760
пенсіонери

молодь віком  
від 18 до 35
років 1221

636 дітей
шкільного віку

254 дітей
дошкільного

віку

3049 чоловіка  
працездатного  

віку

ПРОЖИВАЄ 
ЗАРЕЄСТРОВАНОГО

НАСЕЛЕННЯ 
5673 ОСІБ 

ТА 167 ЧОЛОВІК
ПРОЖИВАЄ 

БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ



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 140

одиниць, у т.ч.:
юридичні особи – 25;  
фізичні особи – 115.



«

26 об'єктів торгівлі:
 18 магазинів продовольчих товарів
 6 магазинів промислових товарів
 2 об`єкти громадського харчування

Споживчий ринок



Комунальне  некомерційне підприємство 
«Центральна амбулаторія загальної практики 

– сімейної медицини с. Нижня Сироватка» 
Нижньосироватської сільської ради

Нижньосироватська амбулаторія
загальної практики 
сімейної медицини

Старосільська амбулаторія 
загальної практики 
сімейної медицини



Нижньосироватська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 

ім. Бориса Грінченка

Старосільський ДНЗ 
(ясла-садок) «Казка»

Нижньосироватський ДНЗ 
(ясла-садок) «Золотий ключик»

Старосільська ЗОШ

І-ІІІ ступенів

Заклади освіти



Відділення Південної залізниці

Нижньосироватський сільський 
будинок культури 

Старосільський сільський
будинок культури



Місцевий храм Тихона Задонського

Свято – Миколаївська церква



автобуси

Шкільний автобус

Автобус підприємства
«Липоводолинський  

Райснаб»



План по доходах на 2019 рік по 
загальному та спеціальному фонду 

36%

11%

10%

22%

9%

5%
7%

власні (млн.грн.

базова дотація (млн.грн.)

додаткова дотація (млн.грн.)

освітня субвенція (млн.грн.)

медична субвенція (млн.грн.)

субвенція на формування інфраструктури ОТГ 
(млн.грн.)
інші субвенції (млн.грн.)



Капітальний ремонт приміщень будівлі 
Старосільської амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини



Будівництво футбольного майданчика розміром
42х22 метра зі штучним синтетичним покриттям за 

адресою: вул. Сумська, 127, с. Нижня Сироватка



Капітальний ремонт приміщення харчоблоку будівлі 
Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ ступенів

ім. Бориса Грінченка



Фактичні надходження до бюджету сільської ради 

18,1

28,2

власні надходження (млн.грн.)

інші субвенції (млн.грн.)



Наявні кошти на 01.01.2020

274,6

3511,8

1750,3

300,4

спеціальний фонд (тис.грн.)

загальний рахунок (тис.грн.)

освітня субвенція (тис.грн.)

інші рахунки (тис.грн.)



Державному бюджету:
 на придбання запасних частин для автомобільної техніки,

форменного і захисного одягу та комп’ютерного
обладнання для 1 Державного пожежного-рятувального
загону Управління Державної служби України з
надзвичайних ситуацій у Сумській області – 30 тис. грн.;

 Сумському РВК на капітальне придбання в розмірі 25,0
тис.грн.;

 Головному управлінню національної поліції в Сумській
області для Сумського відділу поліції:

 для придбання меблів – 50,0 тис. грн.;

 для придбання паливно-мастильних матеріалів та
проведення ремонтних робіт службового
автотранспорту – 50,0 тис.грн.;

 Державній казначейскій службі у Сумському районі на
покращення матеріально-технічної бази управління – 8,0
тис.грн.

 Державній лікарні ветеринарної медицини для
Нижньосироватської дільничної лікарні ветеринарної
медицини на придбання комп’ютерної техніки та
підключення до мережі інтернет – 18,0 тис. грн.



Обласному бюджету:

 для здійснення компенсаційних виплат за пільговий
проїзд окремих категорій громадян автомобільним
транспортом на автобусних маршрутах загального
користування – 5,0 тис.грн.;

 на співфінансування заходів, що фінансуються за рахунок
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи
охорони здоров’я у сільській місцевості, щодо
забезпечення телемедичним обладнанням комунальних
закладів охорони здоров’я у сільській місцевості – 33,0
тис. грн.;

 для участі провідних спортсменів КЗ Сумської обласної
школи вищої спортивної майстерності у чемпіонаті
Європи, світу, міжнародних турнірах та всеукраїнських
змаганнях з вільної боротьби – 100,0 тис.грн.



Районному бюджету:
 утримання установи «Територіальний центр соціального 

обслуговування» - 422,2 тис.грн.;
 здійснення видатків на вторинну – 4 млн. 71 тис.грн.;
 утримання Сумського районного центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді – 39,4 тис.грн.;
 утримання районного Будинку дітей та юнацтва – 46,8 

тис.грн.;
 утримання КЗ «Низівська дитяча музична школа» та 

Садівська дитяча школа мистецтв – 300, 1 тис.грн.;
 утримання архівної установи – 14,0 тис.грн.;
 забезпечення лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет – 187,8 тис. грн. для Сумської ЦРКЛ;
 забезпечення обробки інформації з нарахування та 

виплати допомог і компенсацій – 3,5 тис.грн. для 
управління соціального захисту Сумської РДА;

 на виплату компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги – 29,4 тис.грн. для управління 
соціального захисту Сумської РДА;

 для Центру соціальної реабілітації дітей інвалідів 
Сумського району – 19,4 тис. грн.





Регулювання  
земельних відносин  

та охорони  
навколишнього  

середовища



Земельний фонд складає 16,5 тис. га, з них площа угідь для 
сільськогосподарського виробництва 13 тис. га.

Здійснювали діяльність 7 сільськогосподарських підприємств та 2  
фермерських господарства.

3379,8

1148,2
865,3

581,6
105

425

2639,5

ТОВ "Липоводолинський 
Райснаб"

ТОВ Агрофірма "Родючість"

ТОВ "Урожайна країна"

ТОВ "СП-АГРОС"

СТОВ "Вікторія"

ТОВ "Аквітан" 

ТОВ АФ "Червоносільська"



Освіта



Старосільська ЗОШ

І-ІІІ ступенів

Нижньосироватська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 

ім. Бориса Грінченка

Старосільський ДНЗ 
(ясла-садок) «Казка»

Нижньосироватський ДНЗ 
(ясла-садок) «Золотий ключик»



На території Нижньосироватської сільської об'єднаної  
територіальної громади функціонують

чотири заклади освіти:

Нижньосироватська загальноосвітня 
школа  І-ІІІ ступенів ім. Бориса Грінченка

Старосільська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів

Нижньосироватський дошкільний
навчальний заклад (ясла-садок)
«Золотий  ключик»

Старосільський дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) «Казка»



В закладах дошкільної освіти виховується 166
дитини; працює 19 вихователів та 25 осіб

обслуговуючого персоналу:

• У ДНЗ «Золотий  
ключик» – 95
вихованців

• Працює – 10  
педагогів та 15  
осіб
обслуговуючого  
персоналу

• У ДНЗ «Казка»
– 71 вихованця

• Працює – 9  
педагогів та 10  
осіб
обслуговуючого  
персоналу



Всього у 2019-2020 навчальному році навчанням 
охоплено 455 учень (із них: учні 1-4 класів – 197, 

учні 5-11 класів – 258)

Нижньосироватська  
ЗОШ І-ІІІ ступенів

ім.Бориса Грінченка

264 учнів

27 учителів

Старосільська

ЗОШ І-ІІІ ступенів

191 учень

23 вчителі

У Нижньосироватській ЗОШ І-ІІІ  
ступенів ім. Бориса Грінченка  
функціонує два інклюзивних

класи.
Всього в школах працює 84 чоловіки.
Заклади забезпечені практичними  

психологами, соціальними
педагогами  та асистентами 

вчителя на 100%.



 Головною умовою
безперешкодного доступу дітей  до
якісної освіти є організація їх  
підвезення до місць навчання та  у 
зворотному напрямку. Усього  
потребують підвезення та  
підвозяться 119 дитини (100%  від
потреби).

Підвезення дітей зійснюється  
шкільним автобусом (27 дітей)  та 
транспортом ТОВ
«Липоводолинський Райснаб»  
(92 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 31 сесії Нижньосироватської 

сільської ради 7 скликання від 21.12.2019 визначено порядок 
організації харчування дітей у закладах  дошкільної та 

загальної середньої освіти у 2020 році.

-

• Гарячим харчування охоплено 173 дітей закладів дошкільної 
освіти (100%) та 408 дітей закладів загальної середньої освіти
(90%). Учні 1-4 класів – 100%.

-

• Встановлено вартість харчування у закладах дошкільної
освіти громади 34,26 грн. на 1 дитину в день; в закладах
загальної середньої освіти – 17 грн. на 1 дитину в день.

-

• Встановлено розмір плати, що вносять батьки 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.

Норми харчування основних продуктів харчування у 2019
році у  закладах дошкільної освіти виконано на 80%, у 

закладах загальної  середньої освіти на 76%.



Забезпечені
пільговим  

харчуванням
186 дитини на 
загальну  суму
263,1 тис. грн.,  

а саме:

Нижньосироватська ЗОШ 
86 учнів на суму 76,7 тис. грн

Старосільська ЗОШ 52 учні 
на суму 85,3 тис. грн

ДНЗ «Золотий ключик» 
35 дітейна суму 74,0 тис.грн

ДНЗ «Казка» 13 дітей 
на суму 27,1 тис. грн



Нижньосироватська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів ім. Бориса Грінченка



Утеплення фасаду Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів ім.Бориса Грінченка



Поточний ремонт актової зали 



Капітальний ремонт першого поверху корпусу старшої 
школи Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. 

Бориса Грінченка



Кабінет для другого класу 





Капітальний ремонт туалетних кімнат





Капітальний ремонт приміщення харчоблоку будівлі 
Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ ступенів

ім. Бориса Грінченка



Ремонт приміщення медіатеки



Поточний ремонт приміщення ресурсної кімнати 





Старосільська загальноосвітня 
школа  І-ІІІ ступенів



Кабінет для другого класу 





Поточний ремонт кабінету психолога





Поточний ремонт спортзалу





Нижньосироватський
дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) 
«Золотий ключик»











Старосільський
дошкільний 

навчальний заклад 
(ясла-садок) «Казка»











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 2019 році результативність  
участі у ІІІ етапі Всеукраїнських

учнівських предметних олімпіад  склала
60% (Костюк Катерина посіла ІІІ і ІІ 
місця на олімпіадах з англійської та 

біології (учителі Косенко С. Г. та Токар Н. 
М.), Бульченко Руслан посів ІІІ місце на 
олімпіаді з фізики (учитель – Індик 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.

У громаді позашкільна освіта здійснюється шляхом 
укладання  угоди про співпрацю із закладом 

позашкільної освіти Сумським  районним будинком 
дітей та юнацтва. Зокрема, у 2019 році, як  і в 2018 р., 
на базі Старосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ  

ступенів працюють 2 гуртки туристичного 
спрямування, в яких  виховується 35 дітей.

У 2019 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.

Сподіваємося, що 2020 рік стане ще більш сприятливим для 
реалізації  ідей з осучаснення й модернізації закладів освіти 

Нижньосироватської  сільської ради.



Охорона  
здоров’я



Комунальне некомерційне підприємство 
«Центральна амбулаторія загальної-практики 

сімейної медицини с. Нижня Сироватка»  
Нижньосироватської сільської ради

Нижньосироватська
амбулаторія 

загальної  практики 
сімейної медицини Старосільська амбулаторія 

загальної практики 
сімейної медицини



Медичну допомогу населенню територіальної громади 
надають  Нижньосироватська та Старосільська амбулаторії 

загальної  практики- сімейної медицини. Амбулаторії 
обслуговують території  сіл, чисельністю 5673чоловік.

Нижня  
Сироватка

Старе
Село

ГірнеБарвінкове

Вишневе



Нижньосироватська АЗПСМ
налічує:

• 2 лікаря

• 8 осіб середнього 
медичного  персоналу

• 2 особи молодшого
медичного персоналу

• інших робітників - 7 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 2019 році 

склали 3 млн.
773 тис. грн. З них:

з державного бюджету –

2 млн. 253 тис. грн.

з місцевого –

1 млн. 520 тис. грн.









Службові автомобілі



Культура



Старосільський
сільський будинок 

культури

Нижньосироватський
сільський будинок 

культури





Старосільський народний аматорський колектив









В 2019 році загальна сума витрат на зміцнення матеріально-
технічної бази клубних закладів складає – 493,7 тис.грн, а саме:

по Нижньосироватському СБК по Старосільському СБК

442,7тис.грн

• капітальний
ремонт
приміщення

40,0 тис.грн

• акустична 
система, 
мікшерний
пульт 

4,2 тис.грн

• штучна 
ялинка

3,3 тис. грн

3,5 тис. грн

• динамік, 
мікрофон,
стійка до мікрофона

• костюм 
Діда Мороза





.



Розвиток фізичної
культури та 

спорту













Житлово-
комунальне  

господарство





• В житлово-комунальному господарстві протягом 2019 
року виконані роботи з благоустрою 15 громадських 
шахтних колодязів (заміна надбудов, огорож, 
залізобетонних кілець) на суму 151,8 тис.грн.

• Виконані роботи з очищення 15 громадських шахтних 
колодязів в населених пунктах нашої громади на суму 
47,7 тис.грн.

• Придбано глибинний електричний насос для 
водонапірної башти мна суму 10,8 тис. грн.

• Виконані роботи по поточному ремонту вуличного 
освітлення в селах Старе Село по вул. Кондратьєва та 
Нижня Сироватка по вул. Сумська на суму 54,0 тис.грн.

• Послуги по технічному обслуговуванню вуличного 
освітлення склали 68,9 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.

ТОВ
«Сумижилкомсервіс»

















В 2019 році надано 
послуг по вивезенню 

ТПВ від  населення, за 
кошти сільської ради:
с. Нижня Сироватка вивезено
623 м3 на суму 71,1 тис. грн.
с. Старе Село – 393 м3 на суму
41,9 тис. грн.

Вивезено ТПВ з стихійних 
звалищ та кладовищ:

с. Нижня Сироватка 
– 128 м3 на суму
33,9 тис. грн.  
с. Старе Село - 92 м3 
на суму 9,8 тис. грн.



Соціальний захист  
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

Одинокі та одиноко  
проживаючі  

громадяни, діти та  
учасники ВВв



За 2019 рік спеціалістами відділу соціального

захисту населення

Прийнято 834 громадян з  соціальних

питань

Оформлено різних видів  соціальної 

допомоги – 247

Субсидії на тверде паливо – 37

Субсидії на природний газ – 550



ВІДПОВІДНО ДО ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАХИСТУ  НАСЕЛЕННЯ З БЮДЖЕТУ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, 

ЗА ЗАЯВАМИ ГРОМАДЯН

ВИПЛАЧЕНО МАТЕРІАЛЬНУ ДОПОМОГУ:
- тяжкохворим жителям громади - 98,0 тис. грн.;
-постраждалим внаслідок пожежі - 5,0 тис. грн.;
-почесним донорам України - 8,0 тис. грн. (8 чол. Х 1,0 

тис. грн.);
-особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС (І кат.) - 4,0

тис. грн. (2
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

-6,0 тис. грн. (3 чол. х 2,0 тис.грн);



ЗАБЕЗПЕЧЕНО:

-шкільною, спортивною формою та 
подарунками до Дня Святого Миколая
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування на суму 44,0 
тис.грн.;
-діти – сироти, які досягли 18 – річного віку
одноразову виплату у сумі - 3,6 тис. грн. (2 
чол. X 1,8 тис.грн.);
-оздоровлення дітей пільгових категорій у 
пришкільному таборі – 24,4 тис. грн.;
-оздоровлення дітей учасників АТО та 
творчообдаровавних дітей в дитячому
оздоровчому таборі «Ластівка» - 24,9 тис. 
грн., в таборі праці та відпочинку «Нова 
Січ»- 10,5 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 29,4 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.

• Виділено кошти у сумі 19,4 тис.грн. центру соціальної 
реабілітації дітей інвалідів Сумського району для 
комплексної реабілітації дитина-інваліда Єрмоленко 
Дениса

• За 2019 рік проведено 8 засідань опікунської ради.
• Проводиться робота серед населення з пічним опаленням,

16 родин були забезпечені балонами скрапленого газу



Дякую за увагу!


