
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від 31 січня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про  проект Програми
«Безпечне та якісне харчування
в закладах освіти 
на 2020 рік»

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом  України  «Про  державний  контроль  за  дотриманням
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного
походження,  здоров`я  та  благополуччя  тварин»,  Законом  України  «Про
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»,
Законом  України  «Про  забезпечення  санітарного  та  епідемічного
благополуччя  населення»,  виконком  Нижньосироватської  сільської  ради
вирішив:

1.  Погодити  проект   Програми  «Безпечне  та  якісне  харчування  в
закладах освіти на 2020 рік» (додається).

2. Рекомендувати сесії сільської ради затвердити  програму «Безпечне
та якісне харчування в закладах освіти нам2020 рік»

Сільський голова В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від 31 січня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про проект  Програми
оздоровлення та відпочинку дітей 
на 2020 рік 
 

З  метою  створення  правових,  соціальних  і  економічних  умов  для
належної організації та проведення процесу оздоровлення та відпочинку дітей
і учнівської молоді району, 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», обласна  програма  оздоровлення  та  відпочинку  дітей,  керуючись 
Законом  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Погодити проект   Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 рік
(додається).
2.Визначити  головним  розпорядником  коштів  Програми  оздоровлення  та
відпочинку  дітей  на  2020 рік  Відділ  освіти  Нижньосироватської  сільської
ради та виконавцем Відділ освіти Нижньосироватської сільської ради.
3. Рекомендувати сесії сільської ради затвердити  Програму  оздоровлення  та
відпочинку дітей на 2020 рік.
 
Сільський голова                                                В.Ю. Суспіцин 



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 

Від 31 січня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Старе Село   
по вул. Набережна, 1б
Старосільська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Розглянувши  заяву  Іщенко  Сергія  Івановича  директора
Старосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів та акт обстеження  зелених насаджень,
що підлягають  видаленню від  16.12.2019  року  у  кількості  2  шт.  в  селі
Старе Село по вул. Набережна, 1 б  на території Старосільської ЗОШ І-ІІІ
ступенів, 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  директору  Старосільської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  на
видалення зелених насаджень  у кількості 2 шт., а саме: 2 верби  в с.
Старе Село по вул. Набережна, 1б.

Сільський голова                                              В.Ю.Суспіцин

Нижньосироватська сільська рада



Сумського району Сумської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   31 січня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про затвердження плану роботи 
 комісії з питань техногенно – екологічної
 безпеки і надзвичайних ситуацій 
Нижньосироватської  сільської ради на  2020 рік. 

Відповідно до частини третьої статті 36 Закону України «Про правові
засади  цивільного  захисту»,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
17.06.2015  року  №  409  «Про  затвердження  Типового  положення  про
регіональну  та  місцеву  комісію з  питань  техногенно-екологічної  безпеки  і
надзвичайних ситуацій» та з метою своєчасного проведення робіт, пов’язаних
з  запобіганням  і  реагуванням  на  надзвичайні  ситуації  техногенного  та
природного характеру, виконавчій комітет Нижньосироватської сільської ради
вирішив: 

1. Затвердити план роботи  комісії з питань техногенно - екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій Нижньосироватської  сільської ради на 2020 рік 
(додається). 

Сільський голова                                       В.Ю.Суспіцин

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від   31 січня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про виконання Програми 
економічного  та соціального розвитку
Нижньосироватської сільської ради   за  2019 рік.

Відповідно до ст.  27 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та
заслухавши  звіт  про  виконання  Програми  економічного  та  соціального
розвитку  Нижньосироватської  сільської  ради  за  2019  рік,  виконком
Нижньосироватської сільської  ради вирішив:

1. Погодити звіт  про виконання Програми економічного та соціального 
розвитку Нижньосироватської сільської ради  за 2019 рік. (додається).
2. Рекомендувати сесії затвердити звіт про хід виконання Програми 
економічного та соціального розвитку Нижньосироватської сільської ради  за 
2019 рік.

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин

                                                  

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №



Від  31 січня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про оновлення  складу  
сільської комісії з питань 
техногенно – екологічної  
безпеки і надзвичайних ситуацій

Відповідно до частини першої статті 38, пунктів 1, 8, 9 статті 40 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Кодексу  цивільного
захисту  населення  України,  постанови Кабінету  Міністрів  України  від  30
жовтня  2013 р. № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у
разі  загрози  виникнення  або  виникнення  надзвичайних  ситуацій
техногенного та природного характеру», з метою своєчасного й ефективного
планування,  підготовки,  організації  та  проведення    заходів  з  евакуації  у
мирний час і особливий період, захисту населення і територій від можливого
впливу наслідків у разі  загрози виникнення або виникнення надзвичайних
ситуацій  техногенного  чи  природного  характеру  виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1.  Оновити склад сільської комісії з питань техногенно – екологічної
 безпеки і надзвичайних ситуацій   та затвердити її склад (додається)
2. Рішення виконавчого комітету від 31.05.2018 року «Про комісію з питань
техногенно  –  екологічної  безпеки  та  надзвичайних   ситуацій
Нижньосироватської сільської  ради»  вважати таким,  втратило чинність.
3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської
ради Носенко Г.М.

Сільський голова В.Ю. Суспіцин

Додаток №
         до рішення виконавчого комітету
         від  31 січня 2020 року  № 

Посадовий склад 
комісії питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Нижньосироватської сільської ради

№ з/п
Посада

в комісії

Основна
посада

ПІБ

Телефони 

Домашня адресаСлужбо
вий

Домашній



1 голова комісії
Сільський 
голова

Суспіцин В.Ю. 694-209
с. Нижня Сироватка 
вул. Туманівка, буд 
47

2 заступник голови В.о. старости Єременко С.В. 696-346 0958966186
с. Старе Село, вул.

Псільська, 24 А

3 секретар комісії

Начальник
відділу

соціального
захисту

населення

Войтенко О.М. 694-200 0661127600
с. Нижня Сироватка,

вул. Сумська, 114

4 член  комісії

Начальник
відділу

земельних
відносин,

містобудуванн
я та

благоустрою

Фесенко Л.Ю. 694-200 0957384517
с. Нижня Сироватка,

вул. Сумська, 118

5 член  комісії

Начальник
відділу

планово-
фінансового та
економічного

розвитку -
головний
бухгалтер

Костюк І.Є. 694-202 0666751865
с. Нижня Сироватка,
вул. Першотравнева,

9

6 член комісії
Начальник

фінансового
управління

Богомолова Н.П. - 0502501203
с. Старе Село вул.

Псільська, буд. 

7 член комісії

Головний лікар
«Центральної

АЗПСМ с.
Нижня

Сироватка»

Бойчин В.М. 694-120 0667366352

с. Нижня Сироватка,
пров.

Першотравневий,
буд. 2

8 Член комісії
Начальник

відділу освіти
Шафоростова А.І. 696-346 0661968777

м. Суми  проспект
Михайла  Лушпи
буд. 23, кв. 196 

9 Член комісії
Директор
КПЕРЖ

«Господар»
Теліженко О.М. 696-346 0506300717

с. Старе Село вул.
Кондратьєва, буд. 76 

Секретар сільської ради                                             Г.М.Носенко



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення №

Від   31 січня 2020 року
село Нижня Сироватка



Про затвердження плану заходів
цивільного захисту населення
по Нижньосироватській сільській раді
на 2020 рік 

Відповідно до ст.  38 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та
підвищення  рівня  захисту  населення  на  території  сільської  ради  від  їх
наслідків,  забезпечення  чіткої  взаємодії  в  умовах  надзвичайних  ситуацій,
заслухавши та обговоривши запропонований сільським головою Суспіциним
В.Ю. план  основних  заходів  цивільного  захисту  населення  на  2020  рік,
виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

1.  Затвердити  план  заходів  цивільного  захисту  на  території
Нижньосироватської сільської ради на 2020 рік (додається).
2. Проаналізувати та заслухати на чергових засіданнях виконавчого комітету
сільської  ради  стан  виконання  заходів  цивільного  захисту  на  території
Нижньосироватської сільської ради на 2020 рік.

 

Сільський голова                                                      В.Ю. Суспіцин 

Додаток
до рішення виконавчого
комітету від 
31.01.2020р.  № 

План
заходів цивільного захисту 

по Нижньосироватській сільській раді на 2020 рік

№ п/п Заходи  Відповідальні Термін виконання

1 Збір керівного складу цивільного захисту 
сільської ради для підбиття підсумків роботи у 

Сільський голова Січень 2020 року



сфері цивільного захисту за 2019 рік та 
визначення основних завдань на 2020 рік

2 Оповіщення населення через засоби масової 
інформації, дошки оголошень, фейсбук, щодо 
найбільш вірогідних надзвичайних ситуацій

Спеціаліст відділу 
культури, молоді та 
спорту сільської 
ради

Протягом року

3
Проведення у дошкільних, шкільних навчальних
закладах:
-тижня безпеки дитини;
-тижня знань з основ безпеки життєдіяльності.

Нижньосироватська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 
ім. Бориса 
Грінченка, 
Старосільська ЗОШ 
І – ІІІ сткпенів, ДНЗ 
(я/с) «Золотий 
ключик», ДНЗ 
«Казка»

квітень - травень, 
вересень - 
листопад

4 Розміщення у приміщенні сільської ради на 
інформаційних стендах організаційно-
методичних вказівок з  організації підготовки та 
навчання населення щодо дій при загрозі і 
виникненні надзвичайних ситуацій 
техногенного характеру на 2020 рік

Відповідальні 
консультаційного 
пункту

Протягом року

5 Забезпечення постійної готовності  пунктів 
цивільного захисту до ліквідації можливих 
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного 
та природного характеру

Виконком сільської 
ради

Протягом року 

6 Уточнення переліку підприємств, що мають 
спеціальну техніку, яка може бути застосована 
під час ліквідації  наслідків надзвичайних 
ситуацій

Виконком сільської 
ради

протягом року

7 Уточнення переліку потенційно небезпечних 
об’єктів на території села

Виконком сільської 
ради

протягом року

8 Уточнення складу сил і засобів цивільної 
оборони, призначених для  виконання 
рятувальних та інших невідкладних робіт при 
ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків,
а також робіт у зонах хімічного та радіаційного 

Виконком сільської 
ради

протягом року



забруднення

9 Уточнення оперативних документів (плану дій 
органів управління та сил цивільної оборони з 
запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій, 
плану евакуації населення на мирний час та в 
особливий період)

Виконком сільської 
ради

протягом року

10 Перевірка стану готовності об’єктів житлово-
комунального господарства до роботи в осінньо-
зимовий період 2020 – 2021 років

Виконком сільської 
ради

протягом року

11 Підготовка місць масового відпочинку на 
водних об’єктах до літнього купального сезону

Виконком сільської 
ради

до початку 
купального сезону

12 Здійснення заходів щодо запобігання  
виникненню надзвичайних ситуацій (зменшення
втрат) під час повені та  паводків у 2020 році

Виконком сільської 
ради, депутати 
сільської ради

до травня, та 
протягом літнього 
періоду

13 Продовження пролведення технічної 
інвентарізації захисних споруд цивільного 
захисту

Виконком сільської 
ради

Протягом року

14 Створення матеріальних резервів усіх рівнів для
запобігання виникненню та ліквідації наслідків 
можливих надзвичайних ситуацій

Централізована 
бухгалтерія

Протягом року

15 Продовження роботи консультаційного пункту з 
питань цивільного захисту населення

Спеціалісти 
загального відділу 
сільської ради

Протягом року 

16 Організація та проведення зборів керівного 
складу цивільного захисту щодо підбиття 
підсумків цивільного захисту за 2020 рік та 
визначення основних завдань у зазначеній сфері 
на 2021 рік

Сільський голова Грудень 2020 року

17 Складання плану основних заходів цивільного 
захисту населення на території 
Нижньосироватської сільської ради на 2021 рік

Спеціаліст сільської 
загального відділу

Січень 2021 року



 

Секретар сільської ради                                 Г.М.Носенко

Додаток
до рішення виконкому №
від 31.01.2020 року

ПЛАН
роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних

ситуацій Нижньосироватської сільської ради на 2020 рік

№ 
з/п

Питання для розгляду на засіданнях
комісії

Строк
проведення

Відповідальні Відмітка про
виконання

1 2 3 4 6
1. Про запобігання загибелі людей на 

водних об’єктах та підвищення 
оперативної готовності у період 
святкування релігійного свята 
«Богоявлення господнє» (Хрещення).

18, 19 січня Дільничний 
інспектор, члени 
виконкому, 
депутати 
сільської ради

2. Про заходи щодо забезпечення 
протипожежного захисту населених 
пунктів, природних екосистем та 
сільгоспугідь у весняно-літній 
пожежонебезпечний період 2020 року

Травень Дільничний 
інспектор, члени 
виконкому, 
депутати 
сільської ради, 



3. Про необхідність створення місцевих
пожежних  підрозділів  на  території
населених  пунктів
Нижньосироватської  сільської  ради
об’єднаної територіальної громади.

Січень Виконавчий 
комітет сільської 
ради, члени комісії
з ТЕБ та НС

4. Про  проведення  інформаційно-
роз’яснювальної  роботи  в  населених
пунктах  сільської  ради,  з  метою
зменшення  кількості  пожеж,
недопущення  випадків  загибелі  та
травмування на них

Постійно Члени комісії з 
ТЕБ та НС, 
дільничний 
інспектор, члени 
виконкому, 
депутати сільської 
ради

5. Аналіз  пожеж  що  виникли  у
житловому  секторі  та  проведення
роз’яснювальної,  агітаційно-масової
роботи  серед  населення  з  метою
попередження  травмування  та
загибелі  людей  протягом  2020  року
для  зменшення  кількості  пожеж  і
трагічних наслідків від них

Лютий Члени комісії з 
ТЕБ та НС, члени 
виконкому, 
депутати сільської 
ради, 

6. Про  підготовку  місць  масового
відпочинку  на  воді  відповідно  до
Правил  охорони  життя  людей  на
водних  об'єктах  України,
затверджених  наказом  МВС  України
від 10.04.2017 № 301

Травень Члени комісії з 
ТЕБ та НС, члени 
виконкому, 
депутати сільської 
ради.  

7. Про забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 
населення у весняно-літній період 
2020 року

Травень Члени комісії з 
ТЕБ та НС , члени 
виконкому, 
депутати сільської 
ради, головний 
лікар КНП 
центральної 
амбулаторії 
загальної практики
сімейної медицини
Нижньосироваткої 
сільської ради, 
ветеринарні лікарі.

8. Про стан забезпечення населення 
якісною та безпечною для здоров’я 
людини питною водою

Червень члени виконкому, 
депутати сільської 
ради, 



9. Про стан утримання захисних споруд
цивільного захисту сіл.

Про стан проведення технічної 
інвентаризації захисних споруд 
цивільного захисту.

Січень члени виконкому, 
депутати сільської 
ради, члени комісії
з ТЕБ та НС

10. Про заходи локалізації карантинного 
бур'яну амброзії полинолистої

Червень – 
серпень 

члени виконкому, 
депутати сільської 
ради, члени комісії
з ТЕБ та НС

11. Про стан забезпечення оповіщення та
інформування населення про загрозу 
і виникнення надзвичайних ситуацій

Березень Члени комісії з 
ТЕБ та НС, члени 
виконкому, 
депутати сільської 
ради, 

12. Про стан забезпечення пожежної 
безпеки об’єктів з масовим 
перебуванням людей.

Червень Члени комісії з 
ТЕБ та НС, члени 
виконкому, 
депутати сільської 
ради, 

13. Про забезпечення протипожежного 
захисту закладів освіти у 2020/2021 
навчальному році

Серпень Члени комісії з 
ТЕБ та НС, члени 
виконкому, 
депутати сільської 
ради, 

14. Про стан протипожежного 
водопостачання на території 
населених пунктів об’єднаної 
територіальної громади

Серпень Члени комісії з 
ТЕБ та НС, члени 
виконкому, 
депутати сільської 
ради, 

15. Про підготовку до опалювального 
сезону та готовність сил та засобів  
до осінньо-зимового періоду 2020-
2021 років "

Листопад Члени комісії з 
ТЕБ та НС, члени 
виконкому, 
депутати сільської 
ради, 

16. Про стан готовності до реагування на
надзвичайні ситуації осінньо-
зимового періоду 2020 – 2021 років.

Листопад Члени комісії з 
ТЕБ та НС, 
члени 
виконкому, 
депутати 
сільської ради, 



17. Розгляд та затвердження місць 
знешкодження та знищення 
вибухонебезпечних предметів на 
території сільської ради

Лютий Члени комісії ТЕБ 
та НС, члени 
виконкому, 
начальник 

18. Про стан техногенної та пожежної 
безпеки потенційно небезпечних 
об’єктів та об’єктів підвищеної 
небезпеки та стан обладнання 
об’єктів підвищеної небезпеки 
системи раннього виявлення 
надзвичайних ситуацій та 
оповіщення людей у разі їх 
виникнення

Лютий Члени комісії з 
ТЕБ та НС, члени 
виконкому, 
депутати сільської 
ради, спецалісти 

19. Про затвердження Плану роботи 
комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій Нижньосирогватської 
сільської ради об’єднаної 
територіальної громади на 2021 рік

Листопад Члени комісії з 
ТЕБ та НС, члени 
виконкому, 
депутати сільської 
ради, 

Секретар сільської ради                                  Г.М.Носенко

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

Від 31 січня 2020 року
село Нижня Сироватка

    Про затвердження плану роботи
опікунської ради на 2020 рік. 

Відповідно до ст.  34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та заслухавши план роботи опікунської ради на 2020 рік виконком
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Затвердити план роботи опікунської ради на  2020 рік згідно додатку.



Сільський голова                                                        В.Ю. Суспіцин 

Додаток 
до рішення виконавчого комітету №

від 31.01.2020 року

ПЛАН
роботи опікунської ради при виконкомі Нижньосироватської сільської

ради на 2020 рік.
№
п/п

Вид роботи Термін Відповідальний

1 Проводити засідання опікунської 
ради.

за 
необхідністю, 
але не менше 1 
разу у квартал

Голова опікунської ради-Войтенко
О.М..
секретар опікунської ради-
Обозна О.О.

2 Вести постійний облік 
багатодітних, неповних сімей, 
сімей, які опинилися в складних 
життєвих обставинах

постійно Голова опікунської ради-Войтенко
О.М..
секретар опікунської ради-
Обозна О.О., 
члени опікунської ради -
Дідусенко О.В., 
Бульченко О.М.

3 Вести облік сімей, які опинилися 
в складних життєвих обставинах, 
що прибули на територію 
сільської ради.

постійно Голова опікунської ради-Войтенко
О.М..
секретар опікунської ради -
Обозна О.О.



члени опікунської ради -
Дідусенко О.В., Кулібаба С.В., 
Бульченко О.М., Сащенко О.М.

4 Здійснювати контроль за 
матеріально-побутовими умовами 
проживання сімей, які опинилися 
в складних життєвих обставинах, 
де є малолітні діти, складати акти 
обстеження.

за 
необхідністю, 
але не менше 1 
разу у квартал

Голова опікунської ради-Войтенко
О.М..
секретар опікунської ради -
Обозна О.О.
члени опікунської ради -
Чуяшенко Т.М., Кулібаба С.В., 
Дідусенко О.В., Сащенко О.М., 
Мельник А.М., Лазоренко Л.М.

5 Здійснювати контроль за 
підготовкою до школи дітей в 
сім’ях, які опинилися в складних 
життєвих обставинах та дітей 
сиріт

серпень 
поточного року

Голова опікунської ради-Войтенко
О.М.,
секретар опікунської ради -
Обозна О.О.
члени опікунської ради -
Чуяшенко Т.М., Лазаренко Л.М., 
Панченко Б.О., Дідусенко О.В., 
Скиртач Т.В., Шафоростова А.І.

6 Перевіряти забезпечення  
продуктами харчування та одягом 
дітей в сім’ях, які опинилися в 
складних життєвих обставинах та 
дітей сиріт.

за 
необхідністю, 
але не менше 1 
разу у квартал

Голова опікунської ради-Войтенко
О.М..
секретар опікунської ради -
Обозна О.О.
члени опікунської ради -Чуяшенко
Т.М., Кулібаба С.В., Дідусенко 
О.В., Сащенко О.М.

7 Робити постійну перевірку в 
сім’ях, які опинилися в складних 
життєвих обставинах , де 
народилася дитина, складати акти 
обстеження.

протягом року Голова опікунської ради-Войтенко
О.М..
секретар опікунської ради-
Обозна О.О.
члени опікунської ради –
Бойчин В.М., Кулібаба С.В., 
Дідусенко О.В., Сащенко О.М., 
Бульченко О.М.

8 Взяти на контроль дітей, що 
відвідують школу, ДНЗ, але 
проживають без реєстрації на 
території села.

за 
необхідністю, 
але не менше 1 
разу у квартал

Голова опікунської ради-Войтенко
О.М..
секретар опікунської ради-
Обозна О.О.
члени опікунської ради-
Панченко Б.О., Мельник А.М.., 
Скиртач Т.В., Лазаренко Л.М., 
Бульченко О.М., 
Шафоростова А.І.

9 Проводити бесіди з батьками про 
недопущення антисоціальної 
поведінки.

постійно члени опікунської ради-
Панченко Б.О., Мельник А.М., 
Чуяшенко Т.М., Скиртач Т.В., 
Лазаренко Л.М., 
Шафоростова А.І.

10 Проводити обстеження умов 
проживання недієздатних осіб.

раз у рік та за 
необхідністю

Голова опікунської ради-Войтенко
О.М..
секретар опікунської ради-
Обозна О.О.



члени опікунської ради- Бульченко
О.М., Дідусенко О.В.

11 Вести контроль сімей, в яких 
виховуються діти інваліди

Постійно Всі члени опікунської ради

12 Співпрацювати з депутатами в 
проведенні контролю за сім’ями, 
які опинилися в складних 
життєвих обставинах.

Постійно Всі члени опікунської ради.

Голова опікунської ради                                       О.М.Войтенко

Секретар сільської ради                                         Г.М.Носенко


