
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №51

Від 30 квітня   2020 року
село Нижня Сироватка

    Про розгляд заяви гр. Шипіль Л.М.

Розглянувши  заяву гр. про уточнення  адреси житлового будинку  та
місця розташування земельних ділянок , керуючись п. 1 ст. 52, п. 10 частини
«б» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою
впорядкування  нумерації  домоволодінь  та  місця  розташування  земельних
ділянок (подвійна нумерація будинку та земельних ділянок) в с. Старе Село
виконком Нижньосироватської  сільської ради вирішив:

1.  Уточнити адресу житлового будинку  та  місця розташування земельних
ділянок гр.

Сільський голова                                       В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №50

Від 30 квітня   2020 року
село Нижня Сироватка

    Про надання дозволу 
на проведення  земляних робіт

Відповідно  до   Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», розглянувши лист Сумського відділення АТ «Сумигаз» № 40001.1
2296-0319 від 23.04.2020 року виконком Нижньосироватської  сільської ради
вирішив:

1.  Надати дозвіл  АТ «Сумигаз» на проведення земляних робіт з  ремонту
анодного заземлення станції  катодного захисту  підземних газопроводів  від
корозії  в с. Нижня Сироватка вул. Гора.

Сільський голова                                       В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада

Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 47

Від  30 квітня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про проведення щорічної  
акції «За чисте довкілля»  

Відповідно до п. 7, ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,   вимог ст.  11,  18,  п.4,  ст.  20 Закону України «Про благоустрій
населених  пунктів»,  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від
31.03.2010 р.  № 777-р «Деякі  питання проведення щорічної  всеукраїнської
акції  з  благоустрою «За чисте довкілля»,   розпорядження голови Сумської
обласної  державної адміністрації  від 18.03.2020 року № 103- ОД, з метою
забезпечення  утримання  в  належному  стані  території  населених  пунктів
сільської  ради,  їх  санітарного  очищення,  збереження  об’єктів  загального
користування  та  створення  умов,  сприятливих  для  життєдіяльності
населення, виконком Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Провести на території Нижньосироватської сільської ради протягом
квітня  - травня 2020 року щорічну акцію «За чисте довкілля» 

2. Затвердити заходи щодо організації та проведенні щорічної  акції «За
чисте довкілля»  Нижньосироватської сільської ради   згідно  додатку 1.

3. Керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності,
розташованих на території Нижньосироватської  сільської ради, призначити
відповідальних  на  підвідомчих  територіях  за  проведення  благоустрою
виробничих  та  закріплених територій  в  рамках  проведення  щорічної  акції
«За чисте довкілля». 

4. Хід виконання цього рішення розглянути на засіданні виконкому в 
липні місяці 2020 року.



5.  Контроль  за  організацію  виконання  цього  рішення  покласти  на
постійну  комісію  сільської  ради  з  питань  земельних  відносин,  охорони
навколишнього середовища,  містобудування та благоустрою.

Сільський голова                                                  В.Ю.Суспіцин

Додаток 1
                                                                                          до рішення виконкому

                                                                 сільської ради  
  від 30.04.2020 р.

 З а х о д и

щодо організації та проведенні щорічної акції 

«За чисте довкілля» 

1. Керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності,
що  розташовані  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  та
приватним  підприємцям,  що  здійснюють  свою  діяльність  на  території
сільської ради:

1.1. Привести закріплені підвідомчі території до належного санітарного
стану,  забезпечивши очистку  території  від  сміття,  інших відходів,  а  також
приведення в належний стан придорожніх лісосмуг з проведенням робіт по
побілці дерев.

                                                                   Протягом квітня, травня 2020р.

1.2  Організувати  виконання  заходів  з   приведення  в  належний
санітарний стан газонів, квітників, місць загального користування.

                                                              Протягом квітня, травня 2020 р.

1.3.  Депутатам Нижньосироватської сільської ради на своїх виборчих
округах провести роботу з населенням з питань щодо наведення належного
санітарного  стану  біля  будинків,  прибудинкових  територій,  господарських
будівель  та  земельних  ділянках,  які  знаходяться  у  їх  власності  чи
користуванні,  кладовищах,  шахтних  колодязів  та  недопущення  утворення
несанкціонованих звалищ  твердих побутових відходів.

                                                                  Протягом квітня, травня 2020 р



1.4. Виконкому  сільської  ради  через  оголошення  довести  до  відома
населення  сільської  ради  щодо  наведення  належного  санітарного  стану  та
благоустрою  території Нижньосироватської сільської ради .

                                                                   Квітень 2020 р

1.5. Провести профілактичні  огляди та  необхідні  ремонтні  роботи  з
благоустрою  на  об’єктах  централізованого  водопостачання  відповідно  до
існуючих санітарних та технічних вимог.

                                                          Протягом року

1.6.  Посадовим  особам  уповноваженим   здійснювати  контроль   за
станом  благоустрою  на  території  сіл  Нижньосироватської  сільської  ради
проводити  рейди  та  перевірки  дотримання  підприємствами,  установами,
організаціями та  населенням  законодавства у сфері благоустрою населеного
пункту.

                                                                  Постійно, протягом року

1.7. Посадовим особам,  яким надаються повноваження на  складання
адміністративних протоколів при виявленні порушення законодавства у сфері
благоустрою населеного пункту складати протоколи та подавати їх на розгляд
адміністративної комісії для притягнення винних до відповідальності.

                                                                   Постійно, протягом року.

1.8. Виконкому Нижньосироватської сільської ради разом  провести 
впорядкування  території біля пам’ятників загиблим воїнам та  біля 
меморіального знаку Жертвам Голодомору  в с. Нижня Сироватка та с. Старе 
Село       

                                        Квітень, травень  2020р

1.9.  Виконкому  Нижньосироватської   сільської  ради  забезпечити
приведення  територій  кладовищ  в  населених  пунктах   сільської  ради  в
належний санітарний стан.    

                                                      Квітень 2020р

1.10.  Виконкому сільської ради спільно з  населенням сільської  ради
вирішити  питання  щодо  проведення  ремонтних  робіт  з  благоустрою
громадських  шахтних колодязів,  їх  очистку  та  дезінфекцію протягом 2020
року.

      На протязі року.



Секретар сільської ради                                      Г.М.Носенко

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №52

Від 30 квітня  2020 року
село Нижня Сироватка

    Про розгляд заяви гр. Момотенко О.А.
про уточнення адреси 

Розглянувши  заяву  гр.  про  уточнення  адреси  житлового  будинку  та
земельних  ділянок  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»  виконком  Нижньосироватської   сільської  ради
вирішив:

1.  Уточнити адресу житлового будинку  та  місця розташування земельних
ділянок померлої.

Сільський голова                                       В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 53

Від 30 квітня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення та омолодження 
зелених насаджень
в с. Нижня Сироватка  
по вул.  Шлях напроти буд. 145, 
провул. Першотравневий та 
вул. Миру (в’їзд на вул. Солонці та вул. Закрупець),
вул. Довга, вул. Миру (від р. Крупець до колишньої  школи)

Розглянувши  заяву  Фесенко  Л.  Ю.  начальника  відділу  земельних
відносин, містобудування та благоустрою сільської ради та акт обстеження
зелених насаджень від 07.04.2020 року, що підлягають видаленню в кількості
89  шт.  та  омолодженню  у  кількості   10  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: у кількості 89 шт., а саме:
74 кленів, 15 верб.
2.  Надати  дозвіл  на  омолодження зелених насаджень  у  кількості  10  шт,  а
саме: 10 верб.

Сільський голова                                     В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 54

Від 30 квітня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Нижня Сироватка  
по вул.  Гора, вул. Заозерна,
 вул. Першотравнева 
(на території кладовищ 
Нижньосироватської сільської ради)

Розглянувши  заяву  Фесенко  Л.  Ю.  начальника  відділу  земельних
відносин, містобудування та благоустрою сільської ради та акт обстеження
зелених насаджень від 07.04.2020 року, що підлягають видаленню у кількості
130  шт.  в  селі  Нижня  Сироватка  по  вул.  Гора,  вул.  Заозерна,  вул.
Першотравнева (на території кладовищ Нижньосироватської сільської ради)
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:  у  кількості  130 шт.,  а
саме: 100 кленів, 10 груш, 10 вишень в с. Нижня Сироватка по вул. Гора, вул.
Заозерна,  вул.  Першотравнева (на  території  кладовищ Нижньосироватської
сільської ради).

Сільський голова                                     В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 55

Від 30 квітня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення та омолодження 
зелених насаджень
в с. Нижня Сироватка  
по вул.  Станційна, біля буд. 3,
вул. Сумська, біля буд. 81, 
вул. Сумська напроти  буд. 92-126, 
вул. Сумська, біля буд. 114, 
вул. Сумська, біля Меморіалу Слави, 
вул. Сумська, напроти буд. 101, 103, 109, 111, 115, 119, 
вул. Сумська, напроти буд. 125 (лікарня)

Розглянувши  заяву  Фесенко  Л.  Ю.  начальника  відділу  земельних
відносин, містобудування та благоустрою сільської ради та акт обстеження
зелених насаджень від 07.04.2020 року, що підлягають видаленню в кількості
65 шт. та омолодженню у кількості  5 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: у кількості 65 шт., а саме:
7 кленів, 6 каштанів, 16 яблунь, 1 ясен, 11 береста, 1 липа, 4 берези, 11 верб, 1
груша, 7 слив.
2. Надати дозвіл на омолодження зелених насаджень у кількості 5 шт, а саме:
2 береста, 3 липи.

Сільський голова                                     В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення № 56

Від 30 квітня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Старе Село
вул. Першотравнева, біля буд. 1, 
вул. Першотравнева, біля буд. 2,  
вул. Пешотравнева, буд. 6А
(територія будинку культури),
вул. Першотравнева, сквер, 
вул. Сумська, напроти буд. 36 А та буд. 38 Б

Розглянувши  заяву  Фесенко  Любов  Юріївни  начальника  відділу
земельних  відносин,  містобудування  та  благоустрою сільської  ради  та  акт
обстеження  зелених  насаджень  від  07.04.2020  року,  що  підлягають
видаленню в  кількості  17  шт.   в  селі  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  на видалення зелених насаджень: у кількості 17 шт., а 
саме: 7 лип, 3 каштани, 6 беріз, 1 яблуня в с. Старе Село вул. Першотравнева, 
біля буд. 1, вул. Першотравнева, біля буд. 2,  вул. Першотравнева, буд. 6А 
(територія будинку культури), вул. Першотравнева, сквер, вул. Сумська, 
напроти буд. 36 А та буд. 38 Б.

Сільський голова                                     В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада

Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №48

Від 30 квітня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про закріплення права користування
 житловим приміщенням за дитиною 
позбавленою батьківського піклування 
Литвиненко С. В.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст.. 4 Закону України «Про
забезпечення  організаційно  –  правових  умов  соціального  захисту  дітей  –
сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування»,  ст..  55  Цивільного
кодексу України, ст. ст. 248, 249 Сімейного кодексу України, на виконання ст..
71 Житлового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від
24.09.2008  №  866  «Питання  діяльності  органів  опіки  та  піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини», спільного наказу Державного комітету у
справах сім’ї та молоді, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства праці
і  соціальної  політики  України  від  26.05.1999  №  34/1666/131/88  «Про
затвердження правил опіки та піклування» з метою захисту прав і законних
інтересів  дітей  –  сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування
виконком Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1.  Закріпити  право  користування  житловим  приміщенням  за  малолітньою
дитиною  позбавленою  батьківського  піклування  Литвиненко  С.   В.,
11.12.2010  року  народження,  яка  перебуває  під  опікою  та  заборонити
відчудження вказаного житла до досягнення нею повноліття.
2.  Призначити  відповідального  за  збереження  житлового  приміщення,
опікуна гр. Калиніченко Л.П.

Сільський голова                                                  В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада

Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №49

Від 30 квітня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про закріплення права користування
 житловим приміщенням за дитиною 
позбавленою батьківського піклування 
Литвиненко К. О.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст.. 4 Закону України «Про
забезпечення  організаційно  –  правових  умов  соціального  захисту  дітей  –
сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування»,  ст..  55  Цивільного
кодексу України, ст. ст. 248, 249 Сімейного кодексу України, на виконання ст..
71 Житлового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від
24.09.2008  №  866  «Питання  діяльності  органів  опіки  та  піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини», спільного наказу Державного комітету у
справах сім’ї та молоді, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства праці
і  соціальної  політики  України  від  26.05.1999  №  34/1666/131/88  «Про
затвердження правил опіки та піклування» з метою захисту прав і законних
інтересів  дітей  –  сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування
виконком Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1.  Закріпити  право  користування  житловим  приміщенням  за  малолітньою
дитиною позбавленою батьківського піклування Литвиненко К. О., 06.09.2016
року  народження,  який  перебуває  під  опікою  та  заборонити  відчудження
вказаного житла до досягнення ним повноліття.
2.  Призначити  відповідального  за  збереження  житлового  приміщення,
опікуна гр. Калиніченко Л. П.

Сільський голова                                                  В.Ю. Суспіцин


