
 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Рішення № 79 

 

Від   31 серпня  2020 року 

село Нижня Сироватка 

Про організацію роботи  

в осінньо-зимовий період  

2020-2021 років на території  

сільської ради 

З метою запобігання випадкам переохолодження людей у зимовий період,  
соціального захисту бездомних громадян, виконавчий комітет 
Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

1. Взяти під контроль забезпечення твердим паливом ветеранів війни, 
одиноких осіб похилого віку, які проживають в будинках з пічним 
опаленням. 

2. Організувати роботу по наповненню матеріальної бази (теплих речей) 

для видачі бездомним громадянам в осінньо-зимовий період на території 

сільської ради. 

3. Створити на території КЗ НСР «Центральна АЗПСМ  с. Нижня 

Сироватка» та АЗПСМ с. Старе Село пункт обігріву. 

4. Доручити депутатам сільської ради проводити роз'яснювальну роботу 

серед населення щодо можливості отримання бездомними громадянами 

необхідної допомоги в осінньо-зимовий період. 

5 Інформацію  з номерами телефонів установ та закладів, де бездомні та 

безпритульні громадяни можуть отримати посильну допомогу, розмістити на    

території сільської ради в громадських місцях (магазинах, зупинках 

громадського транспорту, дошках оголошень). 

6. Дільничному інспектору надавати виконкому сільської ради відомості 

про осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі з метою  упередження їх 

безпритульності в разі відсутності житла. 

 

 

 

 
Секретар сільської ради                                             Г.М.Носенко 



 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Рішення №78 
 

Від 31 серпня   2020 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про відведення місць для 

розміщення матеріалів 

передвиборної агітації 

 

Відповідно до пункту 3 статті 53 Виборчого кодексу України, статті 52 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постанови 

Центральної виборчої комісії від 8 серпня 2020 року № 163 «Про календарний 

план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих 

виборів 25 жовтня 2020 року» з метою  впорядкування місць для розміщення 

матеріалів по передвиборній агітації виконком Нижньосироватської сільської 

ради вирішив: 

1. Відвести місця для розміщення матеріалів передвиборної агітації 

дошки оголошень: по вул. Сумська, 167, вул.. Сумська, біля магазину 

Валентина, вул.. Миру, біля СБК, вул.. Шкільна в с. Нижня Сироватка, вул. 

Сумська, 38 А, вул. Першотравнева, 1Б, вул. Першотравнева, 6Б біля СБК  в 

с. Старе Село. 

 

  

Секретар сільської ради                                                        Г.М.Носенко 

 

 

 

 

 



 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Рішення №81 
 

Від 31 серпня   2020 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про присвоєння поштової  адреси 

 

Розглянувши заяву Токарєвої Т. Г. про присвоєння поштової адреси 

об’єктам нерухомого майна, які утворилися відповідно до висновку щодо 

технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна від 28.07.2020 року 

виданого ФОП Новак Ж.І.,   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 об’єкту 1 нежитлового приміщення 

розташованих за адресою село Нижня Сироватка, вулиця Сумська, 80/1 А, 

Сумського району, Сумської області. 

2. Присвоїти поштову адресу об’єкту 2 нежитлового приміщення 

розташованих за адресою село Нижня Сироватка, вулиця Сумська, 80/1, 

Сумського району, Сумської області. 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                     Г.М.Носенко  

 

 

 

 

 



 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Рішення №80 
 

Від 31 серпня    2020 року 

село Нижня Сироватка 

 

    Про розгляд заяви гр. Яценко В.Л. 

про уточнення адреси   

 

 Розглянувши  заяву гр. Яценко В. Л. про уточнення  адреси житлового 

будинку  в с. Нижня Сироватка вул. Сумська,  у зв’язку з виявленими 

розбіжностями у документах, де згідно технічного паспорту значиться  с. 

Нижня Сироватка  вул. Сумська, буд. 69,  свідоцтві про право власності на 

жилий будинок   значиться  с. Нижня Сироватка  вул. Сумська, буд. 65,  

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 померлого Яценко Л. Ф. село Нижня 

Сироватка, вулиця  Сумська, будинок  69 (шістдесят дев’ять ) Сумського 

району Сумської області. 

 

Секретар сільської ради                                                     Г.М.Носенко  

 

 

 

 

 

 

 



 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Рішення №84 
 

Від 31 серпня   2020 року 

село Нижня Сироватка 

Про влаштування  Шудрець Б.В.  

до комунального закладу Сумської  

обласної ради «Глинська спеціальна школа» 

 на цілодобове перебування 

 

  Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини 1 статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету 

Міністрів України: від 24.09.2008 року № 866 « Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаних із захистом прав дитини», від 06.03.2019 року 

№ 221 «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення 

про навчально-реабілітаційний центр», від 01.06.2020 № 586 «Деякі питання 

захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», на підставі заяви 

матері Мінакової С. О.  від 21.08.2020 року, враховуючи рішення районної 

комісії з питань захисту прав дитини, з метою захисту прав та інтересів 

дитини, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив:  

1. Влаштувати неповнолітнього Шудрець Б.  В., до комунального закладу 

Сумської  обласної ради «Глинська спеціальна школа» на цілодобове 

перебування з 01.09.2020 по 01.06.2021, у зв’язку з особливими освітніми 

потребами. 

 2. Відділу освіти Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

забезпечити надання даного рішення виконавчого комітету до Департаменту 

освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської 

ради  

 

Секретар сільської ради                                            Г.М.Носенко 

 

 

 

 



 

 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Рішення №86 
 

Від 31 серпня   2020 року 

село Нижня Сироватка 

Про влаштування  Колкутіна Є.К.  

до комунального закладу Сумської  

обласної ради – Косівщинська  

спеціальна загальноосвітня 

 школа – інтернат Сумського району 

 на цілодобове перебування 

 

  Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини 1 статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету 

Міністрів України: від 24.09.2008 року № 866 « Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаних із захистом прав дитини», від 06.03.2019 року 

№ 221 «Про затвердження Полож ення про спеціальну школу та Положення 

про навчально-реабілітаційний центр», від 01.06.2020 № 586 «Деякі питання 

захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», на підставі заяви 

матері Колкутіної К. М.  від 21.08.2020 року, враховуючи рішення районної 

комісії з питань захисту прав дитини, з метою захисту прав та інтересів 

дитини, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив:  

1. Влаштувати неповнолітнього Колкутіна Є. К., до комунального закладу 

Сумської обласної ради – Косівщинська спеціальна загальноосвітня  школа – 

інтернат Сумського району  на цілодобове перебування з 01.09.2020 по 

01.06.2021, у зв’язку з особливими освітніми потребами. 

 2. Відділу освіти Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

забезпечити надання даного рішення виконавчого комітету до Департаменту 

освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської 

ради. 

Секретар сільської ради                                            Г.М.Носенко 

 



 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Рішення №85 
 

Від 31 серпня   2020 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про влаштування  Чешко Є.І.  

до комунального закладу Сумської  

обласної ради – Косівщинська  

спеціальна загальноосвітня 

 школа – інтернат Сумського району 

 на цілодобове перебування 

 

  Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини 1 статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету 

Міністрів України: від 24.09.2008 року № 866 « Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаних із захистом прав дитини», від 06.03.2019 року 

№ 221 «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення 

про навчально-реабілітаційний центр», від 01.06.2020 № 586 «Деякі питання 

захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», на підставі заяви 

матері Чешко Інни Олександрівни від 21.08.2020 року, враховуючи рішення 

районної комісії з питань захисту прав дитини, з метою захисту прав та 

інтересів дитини, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради 

вирішив:  

1. Влаштувати неповнолітнього Чешко Є. І., до комунального закладу 

Сумської обласної ради – – Косівщинська спеціальна загальноосвітня  школа 

– інтернат Сумського району  на цілодобове перебування з 01.09.2020 по 

01.06.2021, у зв’язку з особливими освітніми потребами. 

 2. Відділу освіти Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

забезпечити надання даного рішення виконавчого комітету до Департаменту 

освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської 

ради 

Секретар сільської ради                                            Г.М.Носенко 



 

Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Рішення №83 
 

Від 31 серпня   2020 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про влаштування  Драник С.А.  

до комунального закладу Сумської  

обласної ради – Штепівського  

навчально-реабілітаційного 

 центру на цілодобове перебування 

 

  Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини 1 статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету 

Міністрів України: від 24.09.2008 року № 866 « Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаних із захистом прав дитини», від 06.03.2019 року 

№ 221 «Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення 

про навчально-реабілітаційний центр», від 01.06.2020 № 586 «Деякі питання 

захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», на підставі заяви 

матері Драник Раїси Вікторівни від 27.08.2020 року, враховуючи рішення 

районної комісії з питань захисту прав дитини, з метою захисту прав та 

інтересів дитини, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради 

вирішив:  

1. Влаштувати неповнолітнього Драник С.А., до комунального закладу 

Сумської обласної ради – Штепівського навчально-реабілітаційного центру на 

цілодобове перебування з 01.09.2020 по 01.06.2021, у зв’язку з особливими 

освітніми потребами. 

 2. Відділу освіти Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

забезпечити надання даного рішення виконавчого комітету до Департаменту 

освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації. 

 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської 

ради 

Секретар сільської ради                                            Г.М.Носенко 


