
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №113

від 09 грудня  2020 року
село Нижня Сироватка

Про  звіт  дільничного  офіцера
поліції  щодо  забезпечення
законності  та  правопорядку  на
території  Нижньосироватської
сільської ради

Заслухавши та обговоривши звіт дільничного офіцера поліції Сумського
РВП ГУ НП в Сумській області Коломієць О.І. про забезпечення законності та
правопорядку  на  території  Нижньосироватської  сільської  ради  керуючись
частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
з  метою  запобігання  виникненню  умов,  що  сприяють  вчиненню
правопорушень,  зміцнення  законності,  правопорядку,  протидії  корупційним  та
злочинним  проявам,  забезпечення  захисту  конституційних  прав  та  свобод
людини, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Звіт дільничного офіцера поліції Сумського РВП ГУ НП в Сумській
області Коломієць О.І. про результати роботи на території Нижньосироватської
сільської ради взяти до відома (додаток 1).

2. Рекомендувати дільничному офіцеру поліції Сумського РВП ГУ НП в
Сумській області Коломієць О.І.:

1)  проводити  практичні заходи  щодо  попередження,  профілактики  та
розкриття  злочинів,  дотримання  громадського  порядку  у  населених  пунктах
Нижньосироватської сільської ради;  

2)  періодично  проводити  профілактично-оперативні  рейди  у
розважальних закладах,  місцях відпочинку молоді  з  метою виявлення фактів
продажу  спиртних  напоїв  неповнолітнім  та  осіб,  схильних  до  вживання
наркотичних засобів,  для застосування до них впливу відповідно до чинного
законодавства; 

3) проводити профілактичну роботу з особами, які відбували покарання в
місцях позбавлення волі, з метою недопущення вчинення рецидивних проявів;  

4)  здійснювати   контроль  за  виконанням  власниками  торгівельних
закладів  заборони  щодо  продажу  неповнолітнім  алкогольних  та  тютюнових
виробів, дотримання режиму роботи закладів торгівлі;

5)  проводити  профілактичну  роботу  з  учнями  навчальних  закладів  та
молоддю населених пунктів громади.

3. Контроль за виконання цього рішення залишаю за собою.
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Сільський голова                                               В.Ю. Суспіцин

Додаток № 1
до рішення виконавчого комітету № 
від 09.12.2021 р.
«Про звіт дільничного офіцера поліції 
щодо забезпечення законності та
правопорядку на території 
Нижньосироватської сільської ради»

Звіт ДОП СП Сумського РВП ГУЦНП в Сумській області 
перед Нижньосироватською ОТГ 

за 2020рік
Голова ОТГ – Суспіцин В’ячеслав Юрійович;

 Дільничний офіцер поліції – дільничний офіцер поліції сектору превенції
капітан поліції Коломієць Оксана Іванівна

 До складу Нижньосироватської ОТГ входять 5 населених пунктів: с.
Нижня Сироватка, с. Старе Село, с. Барвінкове, с. Вишневе, с. Гірне.

 На  профілактичному  обліку перебуває  5  формально  підпадаючих  під
адміннагляд;

 Власників зброї –46;
 Всього зареєстровано злочинів – 58;

З них: розкрито – 30 
 Всього зареєстровано ЖЄО – 72;
 Всього складено адмінпротоколів – 30;

 

Успішна  співпраця  населення  та  поліції  -  запорука  безпечного  життя
громади.  Безпека в селах (  селищах) є  спільною відповідальністю і  поліції  і
місцевої влади, і самих мешканців. 

Сумського РВП ГУНП вживаються всі можливі заходи із запобігання  та
протидії правопорушенням та підвищення рівня довіри населення до поліції, а
саме :

 Здійснюється  постійне  патрулювання  екіпажами  СРПП  території
селищної ради,

 Проводиться  право-роз’яснювальна  робота  з  населенням  щодо
попередження фактів шахрайства. Під час відвідування помешкань
громадян вручаються візитні картки та «Пам’ятки на профілактичну
тематику».

 Проводиться  право-роз’яснювальна  робота  з  населенням  щодо
попередження фактів домашнього насильства. Під час відвідування
помешкань громадян вручаються Пам’ятки « Протидія домашньому
насильству».

 Проводиться інформування населення про проведення на території
області та району профілактичних заходів. 

 Постійно проводиться робота щодо профілактики роботи з раніше
судимими  особами,  піднаглядними,  неповнолітніми,  які
перебувають  на  профілактичному  обліку  за  скоєння  злочинів  та
профілактиці  скоєних  кримінальних  правопорушень  вказаною
категорією осіб. 
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 Вживаються заходи щодо покращення організації  індивідуально –
профілактичної  роботи  з  раніше  судимими,  в  першу  чергу  з
піднаглядними  та  особами  формально  підпадаючими  під
адміністративний  нагляд,  з  метою  недопущення  вчинення  ними
повторних злочинів. 

 Проводяться заходи щодо отримання інформації відносно осіб, які
займаються  самогоноварінням  і  в  разі  підтвердження  даної
інформації вирішуються питання щодо притягнення винних осіб до
адміністративної відповідальності. 

Важливими кроками для створення безпечного середовища в громадах є  :

  створення умов для роботи поліцейських шляхом відкриття центрів
безпеки та поліцейських станцій;

 Встановлення  освітлення в громадських місцях та на вулицях; 

 встановлення у публічних місцях систем відеонагляду ; 

 укладання  договорів  з  Управлінням  поліції  охорони  в  Сумській
області  на  охорону  приміщень  адміністративних  будівель  будинків
культури амбулаторій шкіл та інших будівель на території ОТГ;
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Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №114

від 09 грудня  2020 року
село Нижня Сироватка

Про звіт директора
КПЕРЖ «Господар»
щодо роботи підприємства в 2020 році

Заслухавши  і  обговоривши  звіт  директора  КПЕРЖ  «Господар»
Нижньосироватської  сільської  ради  про  роботу  підприємства  за
11  місяців 2020  року,  керуючись  п.2  ч.2  ст.52  Закону  України  «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Нижньосироватської сільської
ради вирішив:

1. Звіт директора КПЕРЖ «Господар» Нижньосироватської сільської ради
про роботу підприємства за 11 місяців 2020 року прийняти до відома (додаток
№1).

2. Рекомендувати директору КПЕРЖ «Господар» провести роз'яснювальну
роботу  з  боржниками,  щодо  негайного  погашення  заборгованості  за  надані
комунальні послуги.

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин
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Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

від 09 грудня 2020 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 2021 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,
виконавчий комітет  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 2021
рік (додаток 1).

2. Рекомендувати сесії Нижньосироватської сільської ради затвердити
програму  фінансової  підтримки  комунального  некомерційного  підприємства
«Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка» Нижньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської області на 2021 рік.

3.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  керуючу  справами
(секретаря)  виконавчого  комітету  Нижньосироватської  сільської
ради – Проценко Юлію Петрівну.

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин
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Додаток 1
                                                                     до рішення виконавчого комітету № 

                                         від 09.12.2020 року
«Про проект програми фінансової підтримки       
комунального некомерційного підприємства 
«Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка» 
Нижньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської області на 2021 рік»

ПРОЕКТ

Програма фінансової підтримки
комунального некомерційного підприємства
  «Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка»

Нижньосироватської сільської ради 
Сумського району Сумської області

на 2021 рік

                                             

с. Нижня Сироватка
2021
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ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор розроблення 
Програми

Нижньосироватська сільська рада

Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 
про розроблення програми

Рішення _______________________________
Нижньосироватської сільської ради від 
«____» ___________ 20__р.

2. Розробник Програми Нижньосироватська сільська рада, Сумського
району, Сумської області

3. Співрозробники Програми КНП «Центральна АЗПСМ с.Нижня 
Сироватка» НСР

4. Відповідальний виконавець
Програми

Нижньосироватська сільська рада, Фінансове
управління  Нижньосироватської  сільської
ради, КНП  «Центральна АЗПСМ с. Нижня
Сироватка» НСР

5. Учасники Програми КНП «Центральна АЗПСМ с.Нижня 
Сироватка» НСР

6. Термін реалізації Програми  2021 рік

7. Перелік бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми 

Державний,  обласний,  районний,  місцевий
бюджети  та  кошти  інших  джерел,  не
заборонених чинним законодавством

8. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми

ВСЬОГО Бюджетні кошти:  1489160 грн.
                 Державні кошти:   318060 грн.

*Загальний  обсяг  фінансових  ресурсів  може  бути
змінений в сторону збільшення у зв’язку із змінами
законодавства та інших обґрунтованих підстав
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1. Загальні положення
Погіршення  стану  здоров’я  населення,  поширення  пандемії

коронавірусної  хвороби  COVID-19,  високі  показники  смертності  осіб
працездатного  віку,  зменшення  середньої  тривалості  життя,  нерівність  у
доступності  медичної  допомоги  призводять  до  об’єктивного  збільшення
потреби  у  медичній  допомозі,  яку  існуюча  система  охорони  здоров’я
задовольнити не в змозі.

За  рекомендаціями  Всесвітньої  організації  охорони  здоров’я,
підготовленими на основі кращого світового досвіду, лише розвиток первинної
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини дасть змогу істотно
вплинути  на  поліпшення  демографічної  ситуації,  досягнути  справедливого
розподілу і раціонального використання бюджетних коштів.

У  більшості  держав  світу  на  частку  первинної  медико-санітарної
допомоги  припадає  до  80  відсотків  загального  обсягу  медичних  послуг,  а
питома вага чисельності  лікарів загальної практики-сімейної медицини серед
лікарів галузі охорони здоров’я становить 30-50 відсотків.

Первинна  медико-санітарна  допомога  є  на  сьогодні  частиною
спеціалізованої  амбулаторної  допомоги,  тому  управління  первинною
допомогою без застосуванням економічних важелів практично неможливе.

Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті
кожного  з  нас,  становить  ключовий  аспект  національної  безпеки,  визначає
можливості  досягнення  індивідуального  і  суспільного  добробуту  та
благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і кожної
територіальної одиниці окремо.

Програма  фінансової  підтримки  комунального  некомерційного
підприємства «Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка» на 2021 рік (далі –
Програма)  орієнтована  на  забезпечення  надання  якісної  медичної  допомоги
населенню  Нижньосироватської  об’єднаної  територіальної  громади,  в  тому
числі  внутрішньо  переміщеним  особам,  за  рахунок  розвитку  існуючих
медичних послуг.

2. Мета та завдання Програми 
Мета  Програми  полягає  у  досягненні  максимально  можливого  рівня

здоров’я  для  всіх  жителів  Нижньосироватської  об’єднаної  територіальної
громади,  у  тому числі  внутрішньо  переміщених осіб,  незалежно від  їх  віку,
статі,  соціального статусу, зміцнення і  охорони здоров’я мешканців протягом
усього їх життя.

В умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного фінансування галузі
охорони  здоров’я  громади  необхідно  забезпечити  потреби  населення  у  всіх
видах медичної допомоги на первинному рівні.

Метою  Програми  є  забезпечення  зниження  рівня  захворюваності,
інвалідності  та  смертності  населення  шляхом  формування  і  налагодження
ефективного  функціонування  системи  надання  населенню  доступної  і
високоякісної первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:
— розвиток первинної медичної допомоги;
—  вдосконалення  системи  медичної  допомоги,  зосередженої  на
пацієнтові;
— запровадження в лікувальну практику сучасних медичних технологій;
— забезпечення медичної підтримки здорового способу життя;
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— покращення якості медичної допомоги.

3. Загальна характеристика КНП «Центральна АЗПСМ с. Нижня
Сироватка» Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області
Існуючі проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення і мають

багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність оновлення
політики охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій та програм. 

До  складу  КНП  «Центральна  АЗПСМ  с.  Нижня  Сироватка»
Нижньосироватської  сільської  ради  входять  АЗПСМ с.  Нижня  Сироватка  та
АЗПСМ с. Старе Село;

Кількість штатних посад становить 27,75 одиниць, в т. ч.:
АЗПСМ
с.Н.Сироватка

АЗПСМ
с.Старе
Село

Разом

лікарські посади 3,0 1,0 4,0
середній медичний персонал 8,0 3,75 11,75
молодший медичний персонал 2,0 1,0 4,0
спеціалісти не медики 2,0 2,0
інший персонал 5,0 2,0 7,0

Всього 20,0 7,75 27,75

4. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання
Програми

Система  охорони  здоров’я  Нижньосироватської  сільської  ради  не
забезпечує у повному обсязі потреби населення у доступній, високоякісній та
ефективній  медичній  допомозі.  Реформи,  які  проводяться  у  сфері  охорони
здоров’я направлені на підняття на значно вищий рівень матеріально-технічної,
діагностичної та лікувальної бази в медичній галузі, проведення реконструкції
та ремонту наявних приміщень, забезпечення сучасним медичним обладнанням,
інструментами  та  створення  необхідних  умов  для  комфортного  перебування
пацієнтів. 

Основними шляхами розв’язання проблем є:
— пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги;
—  удосконалення  надання  невідкладної  медичної  допомоги  населенню
громади;
— укріплення та оновлення матеріально-технічної бази;
— поліпшення забезпечення кваліфікованими медичними кадрами;
—  фінансування  закупівлі  сучасного  медичного  обладнання  та  матеріальній
мотивації праці медичних працівників;
— забезпечення належного фінансування потреб первинної ланки. 

Виконання  Програми  здійснюється  згідно  затвердженого  плану
фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.

5. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове  забезпечення  Програми  здійснюється  відповідно  до

законодавства України за рахунок:
— коштів місцевих бюджетів;
— коштів державного бюджету;
— надходжень від надання Підприємствам платних послуг;
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—  залучення  додаткових  коштів  для  розвитку  якісної  медицини,
базуючись на Законі України «Про державно-приватне партнерство»;

— інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
Кошти,  отримані  за  результатами  діяльності,  використовуються

Підприємством на виконання запланованих заходів Програми. 
Обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки на

2021 рік затверджені згідно додатку 1.
Підприємство  має  бути  включено,  як  одержувач,  до  мережі  головного

розпорядника бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно з
планом використання.

Звіти  про  виконання  плану  використання  бюджетних  коштів  та  про
отримані  власні  надходження  та  їх  використання  надається  комунальним
некомерційним підприємством «Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка» НСР
на  затвердження  засновнику  та  головному  розпоряднику  коштів  —
Нижньосироватській сільській раді, за погодженням - Фінансового управління
Нижньосироватської сільської ради щоквартально.

6. Напрями діяльності та заходи Програми
Відповідно до поставленої мети предметом діяльності амбулаторій є:
  медична практика з  надання первинної та інших видів медичної

допомоги населенню; 
  забезпечення  права  громадян  на  вільний вибір  лікаря  з  надання

первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку; 
  організація надання первинної медичної допомоги у визначеному

законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги
в  разі  гострого  розладу  фізичного  чи  психічного  здоров’я  пацієнтам,  які  не
потребують  екстреної,  вторинної  (спеціалізованої)  або  третинної
(високоспеціалізованої) медичної допомоги; 

  проведення профілактичних щеплень; 
  планування,  організація,  участь  та  контроль  за  проведенням

профілактичних  оглядів  та  диспансеризації  населення,  здійснення
профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я
пацієнта  з  метою  своєчасної  профілактики,  діагностики  та  забезпечення
лікування  хвороб,  травм,  отруєнь,  патологічних,  фізіологічних  (під  час
вагітності) станів; 

  консультації  щодо  профілактики,  діагностики,  лікування  хвороб,
травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також
щодо ведення здорового способу життя; 

  взаємодія  з  суб’єктами  надання  вторинної  (спеціалізованої)  та
третинної  (високоспеціалізованої)  медичної  допомоги  з  метою  своєчасного
діагностування  та  забезпечення  дієвого  лікування  хвороб,  травм,  отруєнь,
патологічних,  фізіологічних  (під  час  вагітності)  станів  з  урахуванням
особливостей стану здоров’я пацієнта; 

  організація  відбору  та  спрямування  хворих  на  консультацію  та
лікування  до  закладів  охорони  здоров’я  та  установ,  що  надають  вторинну
(спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також
відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному
законодавством порядку; 

  проведення експертизи тимчасової непрацездатності  та контролю
за видачою листків непрацездатності; 
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  направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності; 
  участь  у  проведенні  інформаційної  та  освітньо-роз’яснювальної

роботи серед населення щодо формування здорового способу життя; 
  участь у державних та регіональних програмах щодо організації

пільгового  забезпечення  лікарськими  засобами  населення  у  визначеному
законодавством  порядку  та  відповідно  до  фінансового  бюджетного
забезпечення галузі охорони здоров’я; 

  участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових
обстежень,  профілактики,  діагностики  та  лікування  окремих  захворювань  у
порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

  участь  у  визначенні  проблемних  питань  надання  первинної
медичної  допомоги  у  Нижньосироватській  сільській  раді  та  шляхів  їх
вирішення; 

  надання  рекомендацій  органам  місцевого  самоврядування  щодо
розробки планів розвитку первинної медичної допомоги у Нижньосироватській
сільській раді; 

  визначення  потреби  структурних  підрозділів  Підприємства  та
населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення,  медичному
обладнанні  та  транспортних засобах для забезпечення населення доступною,
своєчасною та якісною медичною допомогою; 

  моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських
засобів,  виробів  медичного  призначення,  медичного  обладнання  та
транспортних засобів; 

  забезпечення  підготовки,  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації працівників Підприємства; 

 залучення  медичних  працівників  для  надання  первинної  медико-
санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні
особи – підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку
медичних працівників для надання якісних послуг; 

  закупівля,  зберігання  та  використання  ресурсів,  необхідних  для
надання  медичних  послуг,  зокрема  лікарських  засобів  (у  т.ч.  наркотичних
засобів та прекурсорів), засобів індивідуального захисту та медичних матеріалів
від  коронавірусної хвороби COVID-19,  обладнання та інвентарю; 

  ліцензована  у  встановленому  порядку  діяльність  з  використання
джерел іонізуючого випромінювання;

  координація  діяльності  лікарів  із  надання  первинної  медичної
допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами
вторинної  та  третинної  медичної  допомоги,  санаторіїв,  а  також  з  іншими
службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та
правоохоронними органами; 

  надання  платних  послуг  з  медичного  обслуговування  населення
відповідно до чинного законодавства України; 

  надання  елементів  паліативної  допомоги  пацієнтам  на  останніх
стадіях  перебігу  невиліковних  захворювань,  яка  включає  комплекс  заходів,
спрямованих  на  полегшення  фізичних  та  емоційних  страждань  пацієнтів,
моральну підтримку членів їх сімей; 

  надання  будь-яких  послуг  інших  суб’єктам  господарювання,  що
надають  первинну  медичну  допомогу  на  території  Нижньосироватської
сільської ради;
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  інші  функції,  що  випливають  із  покладених  на  Підприємства
завдань.

Сільський голова В.Ю. Суспіцин
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Додаток 1

План заходів програми фінансової підтримки КНП «Центральна АЗПСП с. Нижня Сироватка» НСР 
 на  2021 рік

№
з/
п

Назва напряму
діяльності (пріоритетні

завдання)

Перелік заходів програми Джерела
фінансуванн

я

Орієнтовні
обсяги

фінансування,
грн.

Разом 

2021 рік
1. Заробітна плата Виплата обов`язкових, стимулюючих виплат, премій. Бюджетні 

кошти 
662080,00 662080,00

2. Нарахування на заробітну 
плату

Виплата нарахувань на заробітну плату. Бюджетні 
кошти 

145660,00 145660,00

3. Придбання  предметів,
матеріалів,  обладнання  та
інвентарю

-  господарчих,  будівельних,  електротоварів,  меблів
та інших малоцінних предметів;
-  паливно-мастильних  матеріалів,  запчастин  до
транспортних засобів;
- придбання комплектувальних виробів і деталей для
ремонту всіх  видів  виробничого  та  невиробничого
обладнання;
- канцелярського та письмового приладдя; бланків,
паперу та ін.;
- інших товарів.

Бюджетні
кошти 

108800,00 108800,00

4. Придбання  медикаментів  та
перев’язувальних матеріалів

- лікарських засобів;
-  виробів медичного призначення;
-засобів індивідуального захисту;
- дрібний медичний інвентар;
- малоцінне медичне обладнання. 

Бюджетні
кошти

237340,00 237340,00
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5. Продукти харчування - Забезпечення  безкоштовними  молочними
сумішами дітей віком до 3-х років з сімей які мають
таке право відповідно до чинного законодавства

Бюджетні
кошти

24000,00 24000,00

6. Оплата  послуг  (крім
комунальних):

- згідно заключених договорів на оплату послуг. Бюджетні
кошти

87500,00 87500,00

7. Видатки на відрядження - Оплата  відряджень  та  відшкодування
працівникам витрат пов’язаних з проїздом на
курси, навчання тощо.

Бюджетні
кошти 

3780,00 3780,00

8. Оплата комунальних послуг та
енергоносіїв

- оплата водопостачання і водовідведення;
- оплата електроенергії;
- оплата газу природного, розподіл газу;
-оплата інших енергоносіїв.

Державні
кошти 

14680,00
129150,00
43150,00
131080,00

14680,00
129150,00
43150,00
131080,00

9. Інші виплати населенню Відшкодування  витрат,  пов’язаних  з  відпуском
лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах
громадянам,  які  мають  на  це  право  відповідно  до
законодавства.

Бюджетні
кошти 

120000,00
100000,00

120000,00
100000,00

Всього 1807220,00 1807220,00

Сільський голова В.Ю.Суспіцин
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Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

від 09 грудня  2020 року
село Нижня Сироватка

Про проект  місцевої програми розвитку
«Здоров’я населення» на 2021 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,
виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Погодити проект місцевої програми розвитку «Здоров’я населення»
на 2021 рік Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської
області (додаток 1).

2. Рекомендувати сесії  Нижньосироватської сільської ради затвердити
місцеву  програму  розвитку  «Здоров’я  населення»  на  2021  рік
Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області.

3.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  керуючу  справами
(секретаря)  виконавчого  комітету  Нижньосироватської  сільської
ради – Проценко Юлію Петрівну.

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин
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Додаток 1
                                                                                                     до рішення виконавчого комітету № 

                                                                         від 09.12.2020 року
«Про проект  місцевої програми розвитку 
 «Здоров’я населення» на 2021 рік
Нижньосироватської сільської ради
 Сумського району Сумської області»

ПРОЕКТ

Місцева програма розвитку 
 «Здоров’я населення» 

на 2021 рік
Нижньосироватської сільської ради  
Сумського району Сумської області 

с. Нижня Сироватка
2021
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Сільська цільова програма розвитку охорони здоров’я на 2021 рік
1. Паспорт програми

1. Назва Програми Місцева програма розвитку «Здоров’я населення»
на 2021 рік Нижньосироватської сільської ради 
Сумського району Сумської області 

2. Ініціатор розроблення 
Програми

КНП «Центральна АЗПСМ с. Нижня 
Сироватка»НСР

3. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
про розроблення Програми

Наказ від ___________ №___-ОД
по КНП «Центральна АЗПСМ с. Нижня 
Сироватка»НСР

4. Головний розробник 
Програми

КНП «Центральна АЗПСМ с. Нижня 
Сироватка»НСР

5. Відповідальний 
виконавець

КНП «Центральна АЗПСМ с. Нижня 
Сироватка»НСР

6. Термін реалізації 2021 рік
7. Мета Програми Профілактика  та  раннє  виявлення

захворювань,  запобігання  виникненню,
поширенню  та  ліквідацію  спалахів  та  пандемій
коронавірусної  хвороби   COVID-19,  зниження
смертності  населення,  підвищення  якості  та
ефективності  надання  медичної  допомоги
сільському   населенню,  зміцнення  здоров’я,
збільшення  тривалості  активного  та
працездатного  віку.  Зацікавлення  медичних
працівників  до  більш  ефективної  роботи  через
запровадження місцевих стимулів праці.

8. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми, всього тис. грн. 5807,3
в тому числі:
Коштів місцевого 
бюджету(орієнтовно) 1489,2
Коштів державного 
бюджету(орієнтовно) 4318,1

9. Очікувані результати Виконання Програми дасть змогу:
- Наблизити первинну медичну допомогу до 

пацієнтів та збільшити кількість пролікованих 
на цьому рівні медичної допомоги;

- Забезпечити належні санітарно-гігієнічні 
умови в амбулаторії;

- Забезпечить гідний нагляд та допомогу 
пацієнтам, що перебувають на амбулаторному 
лікуванні;

- Створити передумови для покращення 
кадрового забезпечення, ефективної роботи 
медичного персоналу та гідної оплати праці.

10. Ключові показники 
ефективності

- Річні витрати на одного мешканця 
громади;

- Показник смертності населення;
- Кількість заключних декларацій
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Програма розроблена  відповідно  до  чинного  законодавства   та  нормативних
актів, а саме:

- Конституція України;
- Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про охорону дитинства»;
- Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»;
- Закон  України  «Про  державні  фінансові  гарантії  медичного  обслуговування

населення»;
- Закон  України  «Про  внесення  змін  до деяких  законодавчих  актів  України  щодо

удосконалення законодавства з питань охорони здоров’я»;
- Закон України «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у

сільській місцевості»;
- Розпорядження  КМУ  від  30.11.2016  року  №  1013р  «Про  схвалення  Концепції

реформи фінансування системи охорони здоров’я»;
- Наказ  МОЗ  України  від  26.01.2018  року  №148  «Про  затвердження  Примірного

табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я»;
- Наказ МОЗ України від 19.03.2018 року №504 «Про затвердження Порядку надання

первинної медичної допомоги.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Здоров’я людини є самим важливим для кожної людини, визначає перспективи її

сталого розвитку та благополуччя, становить основу національної безпеки держави.
В умовах реформування системи охорони здоров’я набуває особливої актуальності

проблема  забезпечення  населення  доступними  та  якісними  медичними  послугами,
збереження  закладів  охорони  здоров’я  на  селі,  їх  розвиток  та  забезпечення  населення
життєво важливими лікарськими засобами.

Зниження  рівня  забезпечення  населення  медичною  допомогою  загрожує
зростанням соціального напруження та виникнення конфліктних ситуацій в громаді.

Після  короткотривалого  періоду  стабілізації  демографічна  ситуація  в
Нижньосироватській ОТГ, як і в цілому в державі, продовжує погіршуватись. Знижується
показник народжуваності,  що в  свою чергу впливає  на  показник природного приросту
населення.

На фоні несприятливої соціально-економічної ситуації, негативних демографічних
змін, воєнних дій на сході України, поширення пандемії коронавірусної хвороби COVID-
19,  відбувається подальше погіршення стану здоров’я населення.

Невідповідність амбулаторії санітарно-гігієнічним, будівельним нормам, недостатнє
матеріально-технічне забезпечення вимогам сучасних стандартів діагностики та лікування
не дає можливості впроваджувати нові технології.

Відсутність  суспільного  усвідомлення  громадян  щодо  відповідальності  за  стан
свого  здоров’я,  мотивації  щодо  його  збереження  та  ведення  здорового  способу життя,
сприяють  поширенню  серед  населення  соціально  значимих  захворювань  (гіпертонічна
хвороба, ішемічна хвороба серця, онкологія, цукровий діабет, алкоголізм то що).

Зростає потреба у паліативній допомозі, яка надається закладами охорони здоров’я
первинного рівня.

Недосконалість  законодавчо-правової  бази  сфери  охорони  здоров’я  в  умовах
реформування галузі створює умови для виникнення багатьох суперечливих ситуацій та
непорозумінь між лікувальними закладами,  різними рівнями виконавчих органів влади,
пацієнтами та лікарями.
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Сучасні  вимоги  до  економічного  витрачання  та  збереження  енергоресурсів,
покращення екологічного стану сільського середовища мають бути одним х важливіших
факторів,  що враховуються при проведенні будівництва нових об’єктів ЗОЗ, організації
роботи автотранспорту амбулаторії.

Розв'язання низки проблем медичної  галузі  села потребує розробки та реалізації
сільської цільової програми розвитку охорони здоров’я.

3. Визначення мети Програми
Метою  програми  є  попередження  та  раннє  виявлення  захворювань,  запобігання

виникненню,  поширенню  та  ліквідацію  спалахів  та  пандемій  коронавірусної  хвороби
COVID-19, зниження смертності населення, підвищення якості надання первинної медико-
санітарної допомоги у АЗПСМ с. Нижня Сироватка та АЗПСМ с. Старе Село, зміцнення
здоров’я населення, покращення матеріально-технічної бази підприємства.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності
Розв’язання  проблеми можливе  шляхом запровадження  комплексного  підходу та
виконання наступних завдань:

 Капітальний ремонт будівлі амбулаторії  у  с. Нижня Сироватка ;

 Укомплектування амбулаторії сучасним медичним обладнанням, меблями;

  Утепленням стін будівель та ремонт покрівлі амбулаторій;

 Реалізація урядової програми «Доступні ліки»;

 Впровадження  електронного  документообігу,  формування  реєстру  пацієнтів  та
єдиного медичного простору;

 Впровадження новітніх медичних технологій, стандартів діагностики та лікування;

 Впровадження заходів енергозбереження в ЗОЗ;

 Розробка та затвердження заходів заохочення лікаря та медичного персоналу.

5. Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дасть змогу:

- Наблизити первинну медичну допомогу до населення Нижньосироватської ОТГ;
- Зменшити чергу до лікаря;
- Спростити процеси отримання медичної інформації про пацієнтів;
- Зменшити кількість ускладнень найбільш поширених захворювань;
- Запобігання  виникненню,  поширенню  та  ліквідації  спалахів  пандемії

коронавірусної хвороби COVID-19;
- Забезпечити належні санітарно-гігієнічні вимоги в амбулаторії;
- Забезпечить гідний нагляд та медичну допомогу паліативним хворим;
- Створить умови для заохочення медичного персоналу.

6. Обсяги та джерела фінансування
тис. грн.

Всього
Державний бюджет 4318,1
Місцевий бюджет 1489,2
Всього 5807,3

7. Строки та контроль за ходом виконання Програми
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Контроль  за  виконанням заходів,  завдань  та  досягненням очікуваних результатів
Програми  здійснюється  виконавчим  комітетом  Нижньосироватської  сільської  ради  та
адміністрацією КНП «Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка».

КНП  «Центральна  АЗПСМ  с.  Нижня  Сироватка»НСР   щорічно  звітують  на
виконкомі сільської ради про стан та результати виконання Програми.

Сільський голова В.Ю.Суспіцин
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Додаток 1

Завдання та заходи місцевої програми розвитку  «Здоров’я  населення» на 2021 рік
Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області 

№
з/п

Найменування завдання Найменування заходу Джерела
фінансування

Орієнтовна
потреба коштів

тис. грн.

2021 рік

1. Виплата заробітної  плати Виплата обов`язкових, стимулюючих
виплат, премій.

Місцевий 
бюджет 

662,1

2. Нарахування на заробітну плату Виплата нарахувань на заробітну 
плату

Місцевий 
бюджет 

145,7

3. Придбання  предметів,  матеріалів,
обладнання та інвентарю

-  господарчих,  будівельних,
електротоварів,  меблів  та  інших
малоцінних предметів;
-  паливно-мастильних  матеріалів,
запчастин до транспортних засобів;
-  придбання  комплектувальних
виробів  і  деталей  для  ремонту всіх
видів виробничого та невиробничого
обладнання;
-  канцелярського  та  письмового
приладдя; бланків, паперу та ін.;
- інших товарів.

Місцевий 
бюджет 

108,8

4. Придбання  медикаментів  та
перев’язувальних матеріалів

- лікарських засобів;
-  виробів медичного призначення;
- дрібний медичний інвентар;
- малоцінне медичне обладнання. 

Місцевий 
бюджет 

237,3

5. Продукти харчування - Забезпечення
безкоштовними  молочними
сумішами дітей віком до 3-х років з
сімей  які  мають  таке  право
відповідно до чинного законодавства

Місцевий 
бюджет 

24,0

6. Оплата послуг (крім комунальних): -  згідно  заключених  договорів  на
оплату послуг.

Місцевий 
бюджет 

87,5

7. Видатки на відрядження - Оплата  відряджень  та
відшкодування  працівникам
витрат  пов’язаних  з
проїздом на курси, навчання
тощо.

Місцевий
бюджет

3,8
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8. Оплата  комунальних  послуг  та
енергоносіїв

-  оплата  водопостачання  і
водовідведення;
- оплата електроенергії;
-  оплата  газу  природного,  розподіл
газу;
-оплата інших енергоносіїв.

Державні
кошти 

14,7

129,1
43,2
131,1

9. Інші виплати населенню Відшкодування витрат,  пов’язаних з
відпуском  лікарських  засобів
безоплатно  і  на  пільгових  умовах
громадянам,  які  мають  на  це  право
відповідно до законодавства.

Місцевий 
бюджет 

120,0
100,0

10. Капітальний ремонт інших об`єктів - Капітальний  ремонт
приміщення АЗПСМ 
с. Нижня Сироватка.

- Капітальний ремонт покрівлі
АЗПСМ с.  Нижня
Сироватка, АЗПСМ с.  Старе
Село

Державний 
бюджет

Державний 
бюджет

2000,0

2000,0

Всього 5807,3

Сільський голова В.Ю.Суспіцин
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Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

від 09 грудня  2020 року
село Нижня Сироватка

Про проект програми економічного та 
соціального  розвитку 
Нижньосироватської сільської ради 
на 2021 рік

Керуючись  ст.  27  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»  та  розглянувши  проект  Програми  економічного  та  соціального
розвитку Нижньосироватської сільської ради на 2021 рік виконавчий комітет
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1.  Погодити  проект  Програми  економічного  та  соціального  розвитку
Нижньосироватської сільської ради на 2021 рік (додаток 1).

2.  Рекомендувати  сесії  Нижньосироватської  сільської  ради  затвердити
Програму  економічного  та  соціального  розвитку  Нижньосироватської
сільської ради на 2021 рік.

3.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  керуючу  справами
(секретаря)  виконавчого  комітету  Нижньосироватської  сільської
ради – Проценко Юлію Петрівну.

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин
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Додаток № 1
до рішення виконавчого комітету № 
від 09.12.2021 р.
«Про проект програми економічного та
соціального  розвитку 
Нижньосироватської сільської ради на 
2021 рік.»

ПРОЕКТ

ПРОГРАМА
ЕКОНОМІЧНОГО ТА

СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКОЇ 

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
НА 2021 РІК

с. НИЖНЯ СИРОВАТКА
2020

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
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 ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ НИЖНЬОСИРОВАТСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

НА 2021 РІК

1. Ініціатор розроблення
Програми

Нижньосироватська сільська рада

2. Розробник Програми Нижньосироватська сільська рада
4. Співрозробники Програми –
5. Відповідальний  виконавець

Програми
Нижньосироватська сільська рада

6. Учасники Програми Виконавчий  комітет  Нижньосироватська
сільської  ради,  установи,  організації,
підприємства  сіл  Нижня  Сироватка,  Старе
Село, Барвінкове, Вишневе, Гірне          

7. Термін реалізації Програми 2021 рік
8. Перелік бюджетів, що беруть

участь у виконанні Програми
Кошти сільського бюджету 
Спонсорські кошти
Кошти не заборонені законом
Кошти з державного бюджету

9. Загальний  обсяг  фінансових
ресурсів,  необхідних  для
реалізації Програми, 
всього,
у тому числі:
кошти сільського бюджету 
спонсорські кошти
 кошти не заборонені законом
кошти з державного бюджету
кошти з обласного бюджету

27622,2 тис. грн.

6051,0 тис. грн.

21571,2 тис. грн.

ВСТУП
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Нижньосироватська  об’єднана  територіальна  громада  утворена
відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад» та згідно прийнятих рішень Нижньосироватською сільською радою
від 01.09.2016 року та Старосільською сільською радою від 02.09.2016 року
«Про добровільне об’єднання територіальних громад».

До  складу  громади  увійшли  наступні  населені  пункти:  села  Нижня
Сироватка, Старе Село, Барвінкове, Вишневе, Гірне.

Програма  економічного  і  соціального  розвитку  Нижньосироватської
сільської ради на 2021 рік (далі - Програма) розроблена  на основі положень
Конституції  України,  Законів  України  "Про  державне  прогнозування  та
розроблення  програм  економічного  і  соціального  розвитку  України",  "Про
місцеве самоврядування в Україні",  Постанови Кабінету Міністрів України
"Про  розроблення  прогнозних  і  програмних  документів  економічного  і
соціального  розвитку  та  складання  проекту  державного  бюджету",
Бюджетного  кодексу  України,  з  урахуванням  науково-технічного
інвестиційного  і  виробничого  потенціалу  територіальної  громади,
можливості  забезпеченості  її  матеріально-технічними  та  фінансовими
ресурсами.

Програма є комплексною системою завдань та засобів їх виконання на
2021 рік, що визначає цілі та стратегію розв'язання соціальних і економічних
проблем  розвитку  територіальної  громади,  задає  комплекс  конкретних,
узгоджених  заходів  економічного,  соціального,  культурного  і  духовного
розвитку громади, прогнозує динаміку основних показників.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення
до Програми затверджуються сесією Нижньосироватської сільської ради за
поданням сільського голови або відповідних постійних депутатських комісій.

Звітування про виконання програми здійснюється за підсумками року.
Загальний  очікуваний  результат  від  реалізації  програмних  цілей  -

підвищення  рівня  благоустрою  та  естетичної  привабливості  сільської
території,  розвиток  духовно-культурних  закладів,  зростання  добробуту  та
підвищення якості життя населення об’єднаної громади.

Виконання програми здійснюватиметься за рахунок місцевого бюджету,
міжбюджетних  трансфертів  з  державного,  обласного,  районного  бюджетів,
коштів благодійних внесків підприємств та організацій усіх форм власності,
що знаходяться на території сільської ради та не заборонених законом.

І. ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
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Земельний фонд Нижньосироватської сільської ради складає 16,5 тис. га,
з  них  площа  угідь,  що  використовується  для  сільськогосподарського
виробництва 13 тис. га.

У  виробництві  сільськогосподарської  продукції  на  території
Нижньосироватської  сільської  ради  в  2020  році  здійснювали  діяльність  7
сільськогосподарських підприємств та 3 фермерських господарства. 

ТОВ  «Липоводолинський  Райснаб»  використовує  земельні  ділянки
загальною площею майже 3325 га із них: рілля складає 2764 га, сіножаті –
360 га, пасовища - 199 га та господарські двори – 1,8 га. Це земельні частки
(паї) громадян в кількості 667 шт. та не успадковані земельні частки (паї) в
кількості 14 шт. В 2020 році підприємство сплатило кожному власнику паю
орендну плату у розмірі 18,8 тис. грн. 

ТОВ  «Зерне»  використовує  земельні  ділянки  загальною  площею
1177,59 га. Це земельні ділянки під проектно-польовими дорогами площею
майже  17,4  га,  невитребувана  земельна  частка  (пай)  площею  3,89  га  та
земельні ділянки, які використовуються згідно укладених договорів оренди з
власниками  земельних  часток  (паї)  загальною  площею  1156,30  га  із  них:
рілля складає 1148,15 га та сіножаті площею 8,15 га. Розмір орендної плати в
рік, який сплачується до бюджету сільської ради складає майже 71 тис. грн.

ТОВ «Урожайна країна» орендує земельні ділянки загальною площею
865,3 га із них: земельні частки (паї) площею 725,3 га, землі запасу сільської
ради - 130 га та проектно-польові дороги майже 10 га. Загальна сума орендної
плати, що надходить до бюджету сільської ради в рік складає 513 тис. грн. 

СТОВ  «Вікторія»  орендує  земельні  ділянки  площа  105,0  га  –  це
земельні частки (паї) громадян в кількості 20 шт.

ТОВ  «СП-АРГОС»  орендує  земельні  ділянки  загальною  площею
473,6 га із них: рілля – 351,3 га, сіножаті – 119,4 га та пасовища – 2,9 га. 

ТОВ  «Аквітан»  використовує  земельні  ділянки площею  425  га  для
випасання ВРХ, орендна плата 3%, що становить 69 тис. грн.

ТОВ  АФ  «Червоносільська»  використовує  земельні  ділянки  площею
2626,89 га із них: земельні частки (паї) населення - 2489,74 га, невитребувані
земельні частки (паї) площею 112,7 га (40 шт.), під господарськими будівлями
та спорудами – 17,75 га та під кар’єром - 6,7 га. Загальна сума орендної плати
в рік, що надходить до бюджету сільської ради складає             464 тис. грн.

ФГ Гордій Мирослав Петрович використовує земельну ділянку площею
5,8 га для сінокосіння.

ФГ Снісаренко Володимир Вікторович використовує 5,8 га землі із них:
4 га - рілля та 1,8 га– сіножаті.

Бережна Юлія Анатоліївна отримала в користування земельну ділянку
площею 162 га для ведення фермерського господарства, з орендною платою
майже 613 тис. грн. в рік. 

Промисловість
Промисловий  комплекс  Нижньосироватської  сільської  ради

представлений в даний час наступними промисловими підприємствами:
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ТОВ «ФТГ ГРУП», що використовує земельні ділянки площею 4 га для
розміщення та обслуговування прядильно-ткацького виробництва з орендною
платою 247 тис. грн. в рік.

ТОВ  «ТРАНСЛОГІСТИК»  використовує  земельну  ділянку
промислового призначення площею 0,6106 га,  розмір орендної плати в рік
складає 46,5 тис. грн.

ТОВ «РЕНТА МЛИН» використовує земельну ділянку площею 2,8 га
для розміщення зерносушильного очищувального комплексу, розмір орендної
плати в рік складає 149,3 тис. грн. 

ТОВ  «Антрейд  ЛТД»  використовує  земельну  ділянку  промислового
призначення площею 3,3 га та сплачує до бюджету сільської ради орендну
плату в розмірі 148,2 тис. грн. в рік.

Сумська  фабрика  теслярських  виробів  (ФОП  Золотавіна  Н.В.)
підприємство займається деревообробкою. Використовує земельну ділянку 
площею 3,6 га без договору оренди.

На  території  села  ТОВ  «Сервіснафтогаз»  придбало  приміщення  для
промислових цілей  по  вул.  Сумська,  90  а\1.  Товариство  орендує  земельну
ділянку площею 0,36 га та сплачує до бюджету сільської ради плату в розмірі
22,4 тис. грн. в рік.

Також,  укладений  договір  з  ФОП  Токаренко  М.Г.  на  використання
земельної ділянки площею 1,0 га під розміщення пункту технічного огляду
вантажних автомобілів.

Підприємницька діяльність та торгівля

Загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності що здійснюють
господарську діяльність на території об’єднаної громади 150 одиниць, у т.ч.:

- юридичні особи – 31;
- фізичні особи – 119;
Споживчий  ринок  Нижньосироватської  сільської  об’єднаної

територіальної  громади  налічує  26  об’єктів  торгівлі із  них:  18  магазинів
продовольчих товарів та 6 промислових, 2 об’єкт громадського харчування. 

Освіта
Всього у 2020-2021 навчальному році навчанням охоплено 478 учнів із

них: Нижньосироватською ЗОШ І-ІІІ спупенів ім Бориса Грінченка 273 учні
та Старосільською ЗОШ І-ІІІ ступенів -  205 учнів (з них: учні 1-4 класів –
201, учні 5-11 класів – 277), педагогічний колектив відповідно нараховує 30
та 25 вчителів, всього в школах працює 91 чоловік.

Дошкільна освіта  представлена  на  території  громади 2  дошкільними
навчальними закладами: Нижньосироватський ДНЗ (я/с) «Золотий ключик»
та Старосільський ДНЗ (я/с) «Казка». 

Дошкільним  навчальним  закладом  «Золотий  ключик»  вихованням
охоплено 84 дітей, які проживають на території с. Нижня Сироватка віком від
2  до  6  років.  Дошкільним  навчальним  закладом  «Казка»  вихованням
охоплено 52 дітей. В ЗДО працюють 19 педагогів та 25 працівників. 
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Охорона здоров’я
Медичну  допомогу  населенню  сільської  ради  надає Комунальне

некомерційне  підприємство  «Центральна  амбулаторія  загальної
практики  -  сімейної  медицини  с.  Нижня  Сироватка»  Нижньосироватської
сільської ради.

До  складу  якого  входять:  Нижньосироватська  та  Старосільська
амбулаторії загальної практики сімейної медицини. 

Нижньосировастька  АЗПСМ  налічує  2  лікаря,  8  осіб  середнього
медичного  персоналу,  2  особи  молодшого  медичного  персоналу,  інших
працівників   7  осіб,  успішно  при  амбулаторії  працюють  спеціалісти
стоматологічного  кабінету.  Ліжковий  фонд  амбулаторії  складає  -15  ліжок
денного стаціонару. 

Старосільська АЗПСМ налічує 1 лікар, 4 особи середнього медичного
персоналу, 1 особа молодшого медичного персоналу, інших працівників – 2
особи. Ліжковий фонд амбулаторії складає -7 ліжок денного стаціонару. 

Культура

На  території  об’єднаної  громади  працює  2  будинки  культури  та  3
бібліотеки,  музей  історії  села.  В  цих  закладах  працює  18  осіб,  з  них:
працівників бібліотеки - 3, працівників будинків культури – 15.

Клубні  формування  планують  організовувати  систематичні  навчання,
проводять  репетиції,  концерти,  виставки,  тренування  тощо.  В  2021  році
аналогічно з  попереднім роком планується забезпечити культурне дозвілля
населення,  підготовка,  організація,  проведення  та  координація
культурно - масових заходів громади.

Транспорт, зв’язок та енергозбереження

Пасажироперевезення  по  маршруту  с.  Нижня  Сироватка  –  м.  Суми
здійснює ПП Стаднік В.М., ПАТ «Сумипастранс» та ФОП Шевченко В.О.,
кількість рейсів автобусів щоденно 21. 

За маршрутом с.  Старе Село – м. Суми здійснює ФОП Фетісов К.А.
Щоденно кількість рейсів складає 28.

Також на території об’єднаної громади розташований пункт технічного
огляду вантажних автомобілів.

На території громади працює два відділення «Укрпошти». 
Основними  напрямками  впровадження  енергоефективних  заходів,

спрямованих  на  скорочення  споживання  природного  газу  -  переведення
котелень бюджетних установ сільської ради на альтернативний вид палива,
заміна  дверей  та  вікон  на  енергозберігаючі,  та  комплексне  утеплення
будівель.

Житлово-комунальне господарство
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У  2020  році  постійно  проводились  організація,  контроль  та
розроблення  заходів  щодо  підготовки  та  проходження  опалювального
осінньо-зимового періоду 2020-2021 років. 

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.,  які
надають  послуги  з  водопостачання,  викачки  нечистот,  вивезення  ТПВ  та
ТОВ «Сумижилкомсервіс», яке надає послуги по утилізації ТПВ. 

ПРІОРІТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2020 РІК

ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2021 РІК.

1. Підвищення темпів соціально економічного зростання.
2.  Поліпшення  інвестиційної  привабливості  сіл  Нижня  Сироватка,  Старе
Село, Барвінкове,  Вишневе,  Гірне.  Збільшення  залучання  інвестицій  в
розвиток промисловості.
3.  Реалізація  заходів  спрямованих  на  створення  правових,  фінансових,
соціально-економічних,  організаційно-господарських  умов  розвитку
територіальної громади, розв'язання соціально-побутових проблем населення,
його соціального захисту.
4.  Подальша  консолідація  бюджетних  коштів  в  розрізі  установ  з  метою
отримання більш ефективного результату.
5.  Недопущення  зниження  рівня  соціального  захисту  громадян
Нижньосироватської  об’єднаної  громади  в  зв’язку  з  реформою  місцевого
самоврядування та змін в територіальній організації влади.

З метою реалізації поставлених цілей на 2021 рік визначено
головні цілі за пріоритетними напрямками

1.  Підвищення  рівня  життя  населення  та  зменшення  соціальних
диспропорцій шляхом:

 систематичного  контролю  за  дотриманням  діючого  законодавства  з
оплати праці на всіх об'єктах господарювання на території об’єднаної
громади;

 створення  сприятливих  умов  для  розвитку  особистих  селянських
господарств з метою стабільного підвищення доходів населення;

 допомоги незахищеним верствам населення,  підвищення їх  якості  та
адресності  та  вести  постійний  моніторинг  у  виявленні  об'єктів  цих
допомог;

 подальше впровадження легалізації робочих місць з метою соціального
захисту і гарантій населення;

 суворий контроль  по виконанню дохідної  частини бюджету  з  метою
повного фінансування обсягів захищених статей.
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2. Поліпшення умов для більш широкого доступу населення до якісних
послуг:

У сфері охорони здоров'я:

 поліпшення  якості  медичного  обслуговування,  удосконалення  та
впровадження  в  життя  нових  передових  досвідів  роботи  закладів
сімейної медицини;

 з  метою недопущення дитячої  смертності  постійно  контролювати  та
виявляти дітей які проживають на території тимчасово, без реєстрації,
вести суворий контроль за дотриманням всіх медико-санітарних норм і
правил;

 постійно здійснювати профілактичні заходи та огляди по запобіганню
таким захворюванням як туберкульоз, гепатит, ВІЛ-інфекції (СНІДУ).

У сфері освіти:

 забезпечити  повне  охоплення  навчанням  дітей  шкільного  віку  за
прогнозами 478 та 136 дітей дошкільного віку;

 забезпечити харчування дітей згідно норм їх вікових категорій;
 реалізація  проектів  щодо  впровадження  енергоефективності  будівель

та  подальше  зміцнення  матеріально-технічної  бази
Нижньосироватської  та  Старосільської  загальноосвітніх  шкіл  І-ІІІ
ступенів,  ДНЗ "Золотий ключик" та  ДНЗ «Казка» за  рахунок коштів
місцевого бюджету, державного бюджету та залучених коштів, що не
заборонені законом. 

У сфері культури:

 забезпечення  рівності  прав  і  можливостей  громадян  у  створенні,
використанні  та  поширенні   культурних  цінностей,  збереження  і
примноження культурних надбань;

 сприяти  участі  шкільних,  художніх  колективів  сіл  у  районних,
обласних, спортивних змаганнях  та фестивалях народної творчості;

 створення  умов  для  творчого  розвитку  особистості  та  підвищення
культурного рівня громадян шляхом укріплення матеріально-технічної
бази Будинків культури;

 оновлення  книжкового  фонду  бібліотек  та  підписка  періодичних
видань;

 збереження  національної  культурної  спадщини,  всебічна  підтримка
діючим  клубним  формуванням  об’єднаної  громади,  розширення
доступу  населення  до  культурних  надбань  шляхом  сприяння  та
організації  проведення  виставок,  літературних  вечорів,  вечорів
спогадів, засідань клубу за інтересами, фестивалів народної творчості;

 подальше  вдосконалення  шляхів  та  методів  культурного  відпочинку
населення, освоєння нових форм відпочинку.
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У сфері забезпечення безпеки життєдіяльності громади села:

 подальше  вдосконалення  системи  управління  в  сфері  охорони  та
раціонального  використання  земельних,  водних,  лісових,  природних
ресурсів;

 подальша  робота  з  благоустрою  громадських  шахтних  колодязів,
проведення заходів щодо поліпшення якості питної води;

 впорядкування стихійних звалищ твердих побутових відходів;
 удосконалення системи централізованого збору та вивезення твердих

побутових відходів до звалища;
 щоквартальна  перевірка  господарюючих  суб'єктів  на  предмет

дотримання санітарних норм та правил в торгівлі та дотримання прав
споживачів;

 ініціювати розробку документації на нове кладовище в с. Старе Село.

У сфері реформування житлово-комунального господарства.

Основні напрямки реформування житлово-комунального господарства
спрямовані  на  забезпечення  підвищення  ефективності  та  надійності
функціонування  об'єктів  інфраструктури,  яка  є  складовою  частиною
життєзабезпечення  населення,  поліпшення  якості  послуг  та  зниження  їх
вартості за рахунок раціонального використання енергоносіїв. 

На  території  знаходиться  діючих  15  артсвердловин,  267  (212+55)
шахтових колодязів, 7 кладовищ.

Мають технічні паспорти 47 км доріг по 41 вулиці с. Нижня Сироватка,
7  км  доріг  с.  Старе  Село,  4  км.  с.  Барвінкове  взяті  та  стоять  на  балансі
сільської ради.

Населенню,  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,  дошкільним-навчальним  закладам,
амбулаторіям  загальної  практики  сімейної  медицини  надають  послуги  з
водопостачання,  водовідведення  та  збір  ТПВ  слідуючи  суб'єкти
господарювання: 

КПЕРЖ «Господар»;
Сумське  будівельно-монтажне  експлуатаційне  управління  Південної
залізниці;
Н-Сироватська сільська рада, ФОП Міцук О.І.;

Основним завданням на 2021 рік є:

 проведення  заходів щодо  реалізації  програми  економічного  і
соціального  розвитку  Нижньосироватської  сільської  ради  на  2021р.
(Додаток 1);

 забезпечення  якісного  доступного  надання  комунальних  послуг  та
переведення  відносин  споживач-надавач  виключно  на  договірні
відносини;

32



 залучення інвестицій, коштів розвитку районного, обласного бюджетів,
коштів населення, інших коштів не заборонених законом для виконання
заходів по реформуванню житлово-комунального господарства;

 забезпечення  всіх  верств  населення  житлово-комунальним
обслуговуванням;

 при  погодженні  чи  затвердженні  тарифів  забезпечити  дотримання
принципу  повного  відшкодування  підприємствам-надавачам  послуг
економічно обґрунтованої вартості житлово-комунальних послуг;

 запровадити облік та регулювання обсягів споживання води у житлових
будинках населення;

 з  метою  забезпечення  населення  якісною  питною  водою,
безперебійним  водопостачанням,  водовідведенням  жителів
Нижньосироватської  об’єднаної  територіальної  громади  необхідно
провести капітальний ремонт водопровідної та каналізаційної систем,
водонапірних башт, каналізаціно-насосної станції, артсвердловин;

 провести  реконструкцію  існуючого  водогону  по  вул.  Сумська,
вул. Шлях, вул. Першотравнева, вул. Набережна в с. Нижня Сироватка;

 забезпечення беззбиткового функціонування надавачів послуг;

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ І ПРАВОПОРЯДКУ

З  метою  оздоровлення  криміногенної  ситуації  та  забезпечення
правопорядку  виконком  сільської  ради  створює  всі  умови  для  роботи
дільничного інспектора поліції. Територію сіл Нижня Сироватка, Старе Село,
Барвінкове, Вишневе, Гірне – обслуговує ст. капітан поліції –Коломієць О.І.
В  приміщенні  Нижньосироватської  сільської  ради  створено  поліцейську
станцію та оснащено її матеріально-технічним обладнанням. 

При сільських бібліотеках проводяться засідання клубу правових знань
з учнями місцевих шкіл. 

При виконкомі сільської ради створено адміністративну комісію на якій
постійно розглядаються протоколи про вчинення адміністративних порушень
громадянами нашої громади. 

Постійно  проводяться  подвірні  обстеження  девіантних  сімей.  Умови
проживання багатодітних сімей та сімей які опинилися в складних життєвих
обставинах.

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА.

Найголовнішим  чинником  від  якого  залежить  виконання  програми
соціально-економічного  розвитку  об’єднаної  громади  є  виважена  та
ефективна бюджетна політика. Основною задачею і обов'язком сільської ради
є прийняття збалансованого і  реалістичного бюджету та забезпечення його
виконання,  керуючись  бюджетним,  податковим  кодексами  та  Державним
бюджетом України.

Бюджет  Нижньосироватської  сільської  ради  по  планових  доходах  на
2021 рік складає 40 млн. 388 тис. грн., з них: власні надходження – 20 млн.
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979 тис.  грн.;  базова  дотація -   6  млн.  472 тис.  грн.,  орієнтовна дотація з
місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету  видатків
на  утримання  закладів  освіти  та  охорони  здоров’я  за  рахунок  відповідної
додаткової дотації з державного бюджету – 782 тис. грн. Освітня субвенція –
12 млн. 155 тис. грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначений у сумі  39 млн.
845 тис. грн., спеціального фонду бюджету 543 тис. грн.

Згідно  з  затвердженим  бюджетом  всі  установи  бюджетної  сфери
забезпечені  коштами на заробітну плату та енергоносії  в повному обсязі.

Завдання  на  2021  бюджетний  рік  постійно  вести  контроль  за
надходженнями  до  місцевого  бюджету,  забезпечувати  його  виконання,
ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

Програма  економічного  і  соціального  розвитку  Нижньосироватської
сільської  ради  на  2021  рік  діє  на  території  об’єднаної  громади  після
затвердження її на сесії Нижньосироватської сільської ради. 

Сільський голова                                                             В.Ю. Суспіцин
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Додаток 1 
до програми
економічного  та соціального розвитку

 Нижньосироватської сільської ради 
на 2021 р. 

Заходи щодо реалізації програми економічного і соціального розвитку
Нижньосироватської сільської ради

№ п/п На 2021 рік Обсяг
фінансу
вання,

тис. грн.

Джерела
фінансування

1. БЛАГОУСТРІЙ
1.1 Облаштування території біля адмінбудівлі 

сільської ради
300,0 Місцевий

бюджет

1.2 Придбання надбудов та огорож для 
громадських шахтних колодязів

50,0 Місцевий
бюджет

1.3 Очистка громадських шахтних колодязів 50,0 Місцевий
бюджет

1.4 Придбання залізобетонних кілець та фарби 
на ремонт громадських шахтних колодязів

15,0 Місцевий
бюджет

1.5 Впорядкування кладовищ, парків, вулиць сіл,
стихійних звалищ

50,0 Місцевий
бюджет

1.6 Придбання саджанців фруктових, 
декоративних дерев та кущів

6,0 Місцевий
бюджет

1.7 Поточний ремонт меморіалів слави 30,0 Місцевий
бюджет

1.8 Послуги обпилювання дерев на території 
сільської ради

50,0 Місцевий
бюджет

1.9 Монтаж та обслуговування відео нагляду 50,0 Місцевий
бюджет

2. ОСВІТЛЕННЯ
2.1 Технічне обслуговування вуличного 

освітлення
60,0 Місцевий

бюджет 
2.2 Придбання матеріалів для вуличного 

освітлення
100,0 Місцевий

бюджет
2.3 Послуги автовишки 50,0 Місцевий

бюджет
2.4 Послуги по поточному ремонту мережі 

вуличного освітлення
50,0 Місцевий

бюджет
3. ТПВ
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3.1 Вивіз і утилізація ТПВ від населення 200,0 Місцевий
бюджет

4. ВОДОГІН ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
4.1 Реконструкція вуличного водогону  

по вул. Сумська, вул. Шлях,                         
вул. Першотравнева, вул. Набережна в с. 
Нижня Сироватка

1500,0 Місцевий,
державний
бюджети

4.2 Придбання матеріалів для ремонту мереж 
водопостачання

50,0 Місцевий
бюджет

4.3 Придбання матеріалів для ремонту мереж 
водовідведення 

50,0 Місцевий
бюджет

5. ДОРОЖНО-МОСТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
5.1 Поточний ремонт та експлуатаційне 

утримання комунальних доріг та інших доріг,
які є складовими автомобільних доріг 
державного значення

500,0 Місцевий
бюджет

5.2 Автогрейдерування комунальних доріг 100,0 Місцевий
бюджет

5.3 Обкошування комунальних доріг 50,0 Місцевий
бюджет

5.4 Розчистка доріг від снігу 50,0 Місцевий
бюджет

6. ОСВІТА
6.1. Нижньосироватський ДНЗ (ясла-садок) «Золотий ключик»

6.1.1 Ремонт коридору та музичної зали 100,0 Місцевий
бюджет

6.1.2 Заміна фрамуг в глухих 
вікнах сходових кліток 

10,0 Місцевий
бюджет

6.1.3 Придбання господарчих товарів, миючих 
засобів, будівельних матеріалів, канцтоварів, 
іграшок, протипожежного інвентарю

22,5 Місцевий
бюджет

6.1.4 Придбання меблів та посуду 33,0 Місцевий
бюджет

6.2 Старосільський ДНЗ (ясла-садок) «Казка»
6.2.1 Придбання господарчих товарів, миючих 

засобів, будівельних матеріалів, канцтоварів, 
іграшок, протипожежного інвентарю

20,4 Місцевий
бюджет

6.2.2 Придбання пластикових дверей 21,0 Місцевий
бюджет

6.2.3 Ремонт туалетної кімнати для працівників, 
ганкув, роздаткових кімнат

86,0 Місцевий
бюджет

6.3 Нижньосироватська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Б. Грінченка
6.3.1 Реконструкція приміщення та облаштування 12011,4 Місцевий,
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території Нижньосироватської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені 
Бориса Грінченка Нижньосироватської 
сільської ради Сумського району Сумської 
області, за адресою: вулиця Сумська, 
будинок 127 село Нижня Сироватка, 
Сумського району Сумської області

державний
бюджети

6.3.2 Придбання канцтоварів, кл.журнали, грамоти
, бланки свідоцтв, атестатів, дидактичних 
матеріалів

10,0 Місцевий та
державний
бюджети

6.3.3 Придбання меблів та дидактичних матеріалів
для початкової школи

110,0 Місцевий,
державний
бюджети

6.3.4 Придбання господарчих товарів, миючих 
засобів, будівельних матеріалів

30,0 Місцевий
бюджет

6.3.5 Придбання комп’ютерної та мультимедійної 
техніки

1200,0 Державний
бюджет

6.3.6 Поточний ремонт кабінету кабінету хімії 90,0 Місцевий
бюджет

6.4 Старосільська ЗОШ І-ІІІ ступенів
6.4.1 Капітальний ремонт приміщення з утеплення

стін (заміна віконних та дверних блоків, 
ремонт ганків) Старосільської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Сумської районної ради за адресою: с. Старе 
Село, вул. Набережна, 1б Сумського району 
Сумської області

2960,0 Місцевий,
державний
бюджети

6.4.2 Придбання канцтоварів, кл.журнали, грамоти
, бланки свідоцтв, атестатів, методичної 
літератури, дидактичних матеріалів та 
наочності

10,0 Місцевий та
державний
бюджети

6.4.3 Придбання меблів та дидактичних матеріалів
для початкової школи

110,0 Місцевий та
державний
бюджети

6.4.4 Придбання господарчих товарів, миючих 
засобів, будівельних матеріалів  

18,0 Місцевий
бюджет

6.4.5 Придбання комп’ютерної та мультимедійної 
техніки

1000,0 Державний
бюджет

6.4.6 Проведення коригування по проекту 
«Капітальний ремонт приміщення з 
утеплення стін (заміна віконних та дверних 
блоків, ремонт ганків) Старосільської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

30,0 Місцевий
бюджет
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Сумської районної ради за адресою: с. Старе 
Село, вул. Набережна, 1б Сумського району 
Сумської області»

6.4.7 Поточний ремонт кабінету 
кабінету інформатики

90,0 Місцевий
бюджет

7. МЕДИЦИНА
7.1. КНП «Центральна АЗПСМ села Нижня Сироватка» НСР
7.1.1 Придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентарю
150,6 Місцевий

бюджет
7.1.2 Придбання медикаментів та 

перев’язувальних матеріалів
в т.ч Туберкулін

260,0
46,0

Місцевий
бюджет

7.1.3 Придбання дитячого харчування 24,0 Місцевий
бюджет

7.1.4 Відшкодування за пільговими рецептами 150,0 Місцевий
бюджет

7.1.5 Капітальний ремонт приміщення АЗПСМ с. 
Нижня Сироватка

1500,0 Місцевий,
державний

бюджет
7.1.6 Капітальний ремонт покрівлі АЗПСМ             

с. Старе Село
861,0 Місцевий,

державний
бюджет

8. КУЛЬТУРА
8.1 Капітальний ремонт покрівлі Будинку 

культури по вул. Миру, 25 в с. Нижня 
Сироватка, Сумського району Сумської 
області 

1500,0 Місцевий,
державний

бюджет

8.2 Поточний ремонт будинків культури 
Нижньосироватської сільської ради

200,0 Місцевий
бюджет,

залучені кошти
8.3 Придбання господарських товарів 50,0 Місцевий

бюджет,
залучені кошти

8.4 Поточний ремонт системи опалення будинків
культури Нижньосироватської сільської ради

50,0 Місцевий
бюджет

9. СУБВЕНЦІЇ
9.1 Інша субвенція на утримання архівної 

установи
18,4 Місцевий

бюджет
9.2 Інша субвенція для забезпечення діяльності 

Будинку дітей та юнацтва
94,4 Місцевий

бюджет
9.3 Субвенція бюджету Сумської міської 42,3 Місцевий
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об’єднаної територіальної громади для 
рятувально-водолазної служби

бюджет

9.4 Субвенція обласному бюджету для 
компенсаційних виплат та відшкодування 
вартості пільгового проїзду автомобільним 
транспортом загального користування у 
приміському і міжміському 
внутрішньообласному сполученні

42,1 Місцевий
бюджет

10. ІНШЕ
10.1 Технічна документація з нормативно 

грошової оцінки земель населеного пункту с.
Нижня Сироватка Сумського району 
Сумської області

170,0 Місцевий
бюджет

10.2 Розробка проекту землеустрою щодо 
встановлення (зміни)  меж населеного 
пункту с. Нижня Сироватка

160,0 Місцевий
бюджет

10.3 Звіт про стратегічну екологічну оцінку 
містобудівної документації с. Старе Село

60,0 Місцевий
бюджет

10.4 Розробка генерального плану з планом 
зонування с. Старе Село

290,0 Місцевий
бюджет

10.5 Виготовлення технічних документацій із 
землеустрою щодо поділу земельних ділянок
комунальної власності

30,0 Місцевий
бюджет

10.6 Поточний ремонт приміщень адмінбудівель 
сільської ради 

400,0 Місцевий
бюджет

10.7 Поточний ремонт споруди цивільного 
захисту населення

150,0 Місцевий
бюджет

10.8 Придбання комп’ютерної техніки та 
програмного забезпечення

100,0 Місцевий
бюджет

10.9 Поточний ремонт автомобілів та придбання 
запасних частин до них

100,0 Місцевий
бюджет

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №
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від 09 грудня  2020 року
село Нижня Сироватка

Про проект програми «Цільова програма  
розвитку освіти на 2021 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  виконавчий
комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1.  Погодити проект програми «Цільова програми розвитку освіти на
2021 рік» (додаток 1).

2. Рекомендувати сесії  Нижньосироватської сільської ради затвердити
програму «Цільова програма розвитку освіти на 2021 рік».

3.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  керуючу  справами
(секретаря)  виконавчого  комітету  Нижньосироватської  сільської
ради – Проценко Юлію Петрівну.

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин

Додаток № 1
до рішення виконавчого комітету № 
від 09.12.2021 р.
«Про проект програми «Цільова програма
 розвитку освіти на 2021 рік»»

 ПРОЕКТ
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Цільова програма розвитку
освіти на 2021 рік 

с. Нижня Сироватка
2020 р.

 
1. Паспорт Цільової програми розвитку освіти на 2021 рік 

(далі Програма)
1 Ініціатор розроблення Нижньосироватська  сільська  рада
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програми (Відділ освіти)
2 Дата, номер  і назва 

розпорядчого документу 
органу виконавчої влади про 
розроблення програми

3 Розробник програми Нижньосироватська  сільська  рада
(Відділ освіти)

4 Співрозробники програми Відділ  освіти  Нижньосироватської
сільської ради

5 Відповідальний 
виконавець  програми

Відділ  освіти  Нижньосироватської
сільської ради

6 Учасники програми Нижньосироватська сільська рада, Відділ
освіти  Нижньосироватської  сільської
ради, навчальні заклади

7 Терміни реалізації програми 2020 рік
8 Перелік місцевих  бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 
програми

Державний, обласний, місцевий бюджет 

9 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми

 15350 тис. грн.

2.Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма

Сучасна освіта стає стратегічною основою розвитку особистості. Вона

формує,  виховує  людину,  здатну  до  саморозвитку,  до  опрацювання

різноманітної інформації, використання одержаних знань, які необхідні їй для

подальшого життєвого та професійного вибору, допоможуть орієнтуватися в

сучасних  реаліях,  бути  підготовленою  до  життя.  Цього  потребує  сучасне

суспільство, ринок праці, що стрімко розвивається.

Провідна  роль  у  реалізації  державної  політики  щодо  зміцнення

інтелектуального та  духовного  потенціалу  нації,  розвитку  науки  і  техніки,

збереження і примноження культурної спадщини належить педагогам. Саме

тому  надзвичайно  важливим  є  якісна  підготовка  сучасного  вчителя,  його

професійна  компетентність  та  вдосконалення  педагогічної  майстерності,

соціальний статус у суспільстві.

Перехід  від  індустріального  до  інформаційно-технологічного

суспільства  неможливий  без  впровадження  особистісно  орієнтованих

технологій  навчання,  максимальної  індивідуалізації  навчального  процесу,
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створення  умов  для  саморозвитку  і  самонавчання  дітей,  осмисленого

визначення  ними своїх можливостей і життєвих цінностей. 

Подальшого  оновлення  потребує  матеріально-технічна  база закладів

дошкільної та загальної середньої освіти.

Цільова  програма  розвитку  освіти  на  2021 рік  (далі  –  Програма)

розроблена з метою забезпечення стабільного розвитку освіти в громаді.

У  цій  Програмі  враховані  завдання,  визначені  законами  України,

указами Президента України та урядовими документами в галузі освіти.

  Програма розроблена відповідно до Конституції  України, Конвенції

«Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону

дитинства»,  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  постанов  Кабінету

Міністрів України з питань освіти,  документів Міністерства освіти і  науки

України.  При  цьому  Програма  максимально  враховує  положення  нових

законів,  законопроектів  і  стратегічних  документів,  які  прямо  чи

опосередковано будуть впливати на розвиток освіти. Відповідно, механізми

реалізації та порядок фінансування Програми базуються на тісній кооперації

з державними, обласними, районними програмами та програмами розвитку

об’єднаної територіальної громади.

Освіта  є  цілісною системою,  що забезпечує реалізацію особистісних

потреб кожної людини в умовах безперервної освіти.

У  Нижньосироватській  громаді функціонує  2 заклади  дошкільної

освіти. Протягом 2020 року збережено мережу і наповненість груп у діючих

закладах.

Різними формами дошкільної освіти охоплено 160 дітей віком від 1 до

6 років.  

Нова  українська  школа –  це  ключова  реформа Міністерства  освіти  і
науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка
даватиме  учням  не  тільки  знання,  як  це  відбувається  зараз,  а  й  вміння
застосовувати їх у житті.

Мережа закладів загальної середньої освіти становить  2 заклади (478
учнів). 
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З  метою  реалізації  нових  стандартів  початкової  освіти  приміщення
закладів загальної середньої освіти потребують модернізації та покращення
матеріально-технічної бази, а саме: сучасні ремонти, придбання навчальних
комп’ютерних  комплексів  з  мультимедійними  засобами  навчання  та
інтерактивними матеріалами (програмами) для вивчення базових предметів,
придбання  нових  меблів,  що  забезпечуватимуть  індивідуальні  потреби
кожної дитини та сприяти роботі дітей в малих групах, крім того необхідні
місця для збереження одягу та особистих речей учнів, шафи для зберігання
наочностей, роздаткових матеріалів, робоче місце вчителя, функціонування
медіатеки та інклюзивно-ресурсної кімнати.

Із 134 учнів шкіл, які проживають за межею пішохідної доступності та
потребують  підвезення  до  місць  навчання,  організованим  підвезенням
охоплені  всі  учні,  шкільним  автобусом  підвозяться  35  (26%)  учнів
Старосільської  ЗОШ  та  99  учнів  Нижньосироватської  ЗОШ  імені
Б.Грінченка підвозяться транспортом ТОВ «Липоводолинський Райснаб» та
рейсовим  автобусом.  Для  забезпечення  безперебійного  руху  шкільного
автобуса  необхідно  здійснювати  поточний   ремонт,  щоденний  технічний
огляд,  страхування  транспортного  засобу,  придбати  паливно-мастильні
матеріали, шини.

У навчальних закладах знаходиться 104 персональних комп’ютерів, 5
планшетів. Проблемою є те,  що комп’ютерна техніка швидко зношується,
для  загальноосвітніх  навчальних  закладів  необхідно  придбати    десять
навчальних  комп’ютерних  комплексів  з  мультимедійними  засобами
навчання, 58 планшетів. 

Доступ  до  мережі  Інтернет  мають  100%  закладів  освіти.  Вирішена
проблема швидкісного доступу до мережі Інтернет.

Нагальною  проблемою  є  забезпечення  загальноосвітніх  навчальних
закладів  навчальним  обладнанням  з  природничо-математичних  та
технологічних дисциплін.

Проведення  навчально-методичних  семінарів,  науково-практичних
конференцій,  професійних  конкурсів,  «круглих  столів»  сприяє  зростанню
рівня професійної майстерності педагогічних кадрів, здатних працювати на
засадах інноваційних підходів до організації навчально-виховного процесу в
навчальних закладах.

Існує  необхідність  у  створенні  умов  для  реалізації  інклюзивного
навчання  в  загальноосвітніх  навчальних  закладах  та системному
кваліфікованому психолого-педагогічному супроводі дітей з інвалідністю, їх
батьків, що дасть змогу забезпечити право дітей з інвалідністю на родинне
виховання.

Сьогодення потребує вирішення складних і відповідальних завдань у
системі  освіти,  а  існуюче  фінансове  забезпечення  вимагає  пошуку  нових
підходів до менеджменту освітньої галузі для їх виконання. 

3. Визначення мети програми
Метою Програми є забезпечення стабільного розвитку системи освіти

регіону  відповідно  до  вимог  суспільства,  економіки,  забезпечення
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особистісного  розвитку  дітей  та  молоді  згідно  з  їх  індивідуальними
здібностями і потребами.

4.Обгрунтування шляхів і  засобів розв'язання проблеми, обсягів
та джерел фінансування, строки та етапи виконання програми

Програма реалізується в один етап – у 2021 році. 
Виконання завдань Програми передбачається шляхом:
здійснення системи заходів цієї Програми, а також за потреби, розробка

інших програм і  проектів  щодо забезпечення  якісної  освіти  в  усіх  ланках
системи освіти;

подальший структурний і якісний розвиток мережі навчально-виховних
закладів  усіх  типів  і  форм  власності  з  одночасним  розвитком  ресурсного
забезпечення  в  них  умов  доступності  здобуття  якісної  освіти,  збагачення
освітнього середовища; 

управлінське і науково-методичне забезпечення розбудови інноваційних
моделей  освіти  на  основі  концепцій  гуманізації,  відкритої  освіти  та
компетентнісного підходу; 

пошук  і  реалізація  сучасних  ефективних  структур  виховання,
спрямованих  на  формування  системи  цінностей  особистості,  адекватних
актуальним  завданням  розбудови  суспільства   в  Україні  та  її  інтеграції  в
європейський простір та світове співтовариство.
5. Перелік завдань Програми

Основними завданнями Програми є:
збереження  та  зміцнення  здоров’я  дітей,  учнівської  молоді  протягом

усього періоду перебування в закладах освіти;
забезпечення  конституційних  прав  і  державних  гарантій  щодо

доступності здобуття дошкільної освіти;
забезпечення  функціонування  та  розвитку  мережі  дошкільних

навчальних закладів різних типів і форм власності;
запровадження у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах

інклюзивного  навчання  з  урахуванням  побажань  батьків  або  осіб,  які  їх
замінюють;

зміцнення  та  модернізація  навчально-методичної  та  матеріально-
технічної бази дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів;

оснащення  навчальних  закладів  засобами  інформаційно-
комунікаційних технологій;

реалізація освітніх потреб обдарованої молоді;
забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу.
6. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями  діяльності  та  заходи  Програми,  строки  їх  виконання  та

очікуваний результат наведено в додатку.
 7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Управління  виконанням  Програми  та  контроль  за  ходом  виконання

здійснюватиметься скоординованими діями сільської ради та відділу освіти, у
межах їх повноважень.
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Поточна системна діяльність з управлінського забезпечення реалізації
Програми  покладається  на  відділ  освіти,  що  передбачає  організацію,
планування,  керівництво,  координацію  людських  і  матеріальних  ресурсів
упродовж усього періоду дії  Програми, систематичне оцінювання впливу її
реалізації на якісні зміни в освіті, окремих її складових.

Поточний  контроль  за  ходом  реалізації  Програми  покладається  на
постійну комісію сільської ради з питань молоді, освіти, культури, охорони
здоров’я та соціального захисту. 

Відкритість  управлінських  дій  буде  забезпечуватися  прилюдним
звітуванням про хід реалізації Програми на офіційному сайті сільської ради, а
також прозорістю використання фінансових ресурсів.
8. Очікувані результати

Виконання  Програми  дасть  змогу  забезпечити  досягнення  до
завершення 2021 року таких показників: 

№
з/п

Найменування показника

1 Охоплення дітей дошкільною освітою
2 Оснащення  загальноосвітніх  навчальних  закладів

відповідно до вимого Державного стандарту початкової освіти
3 Підвезення  учнів  та  вчителів  шкіл,  які  проживають  за  межею

пішохідної доступності, до місць навчання та роботи й у зворотному
напрямку

4 Економія  бюджетних  коштів  за  рахунок  упровадження  заходів  з
енергозбереження

5 Створення  умов  для  навчання  дітей  з  особливими  освітніми
потребами

9.   Фінансове забезпечення
Фінансове  забезпечення  Програми  здійснюватиметься  за  рахунок

коштів державного, обласного, місцевого бюджету у межах видатків на галузь
освіти  на  відповідний  бюджетний  період,  а  також  за  рахунок  інших,  не
заборонених чинним законодавством, джерел фінансування.

Перелік  заходів  і  завдань  Програми  з  орієнтовними  обсягами  їх
фінансування наведений у додатку  до Програми.

Ресурсне забезпечення Програми
тис. гривень

Обсяг коштів, 
що пропонується залучити на

виконання Програми

Рік Усього витрати
на виконання

програми
2021

Обсяг ресурсів усього
у тому числі:

17 295 17 295

державний бюджет 12 420 12 420
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обласний бюджет 200 200
місцеві бюджети 4 625 4 625

інші джерела 50 50
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№
з/п

Назва  напряму
діяльності 

Перелік заходів програми 
Строк  вико-
нання заходу 

Виконавці
Джерела  фінансу-
вання 

Очікувані результати
тис. грн.

Усього
тис. грн. 2021 Очікувані 

результати
1 Забезпечення   рівних

умов  доступу  до
отримання  дошкільної
освіти

Створення  умов  для  розвитку  і
виховання  дітей  з  особливими
освітніми  потребами  (відкриття
інклюзивних груп у дошкільних нав-
чальних закладах) 

2021  Відділ освіти  Місцевий бюджет Підвищення  якості
надання  освітніх
послуг. Реалізація
завдань щодо ранньої
соціалізації  дітей  з
особливими
потребами 

2 Матеріально-технічний
розвиток  дошкільних
навчальних закладів 

Забезпечення  меблями  дошкільних
навчальних закладів

2021 Відділ освіти Місцевий бюджет 30 30
Інші джерела 50 50

3.1 Модернізація
навчальної  бази
загальноосвітніх
навчальних закладів

Забезпечення  закладів  загальної
середньої  освіти  сучасною
комп’ютерною  та  мультимедійною
технікою

2021 Відділ освіти залишок  освітньої
субвенції,  що
склався  станом  на
01.01.2020 року

500 500 Підвищення  якості
надання  освітніх
послуг

Місцевий бюджет 20 20
3.2 Забезпечення  загальноосвітніх

навчальних  закладів обладнанням  з
природничо-математичних  та
технологічних дисциплін 

2021 залишок  освітньої
субвенції,  що
склався  станом  на
01.01.2020 року

250 250

3.3 Забезпечення  нового  державного
стандарта початкової освіти

2021 Відділ освіти Обласний бюджет 200 200
Місцевий бюджет 100 100

4.1 Забезпечення  рівного
доступу  до  якісної
освіти

Проведення  олімпіад,  науково-
методичних  заходів,  конкурсів
професійної  майстерності
педагогічних працівників 

2021 Відділ освіти Місцевий бюджет Створення  механізму
підтримки  та
розвитку  творчого
потенціалу
обдарованої молоді4.2 Відкриття  на  базі  загальноосвітніх

навчальних  закладів  класів  з
інклюзивною формою навчання

2021 Відділ освіти
ЗЗСО

Місцевий бюджет

4.3 Обслуговування шкільного автобуса
для  підвезення  учнів  до  місця
навчання та у зворотному напрямку 

2021 Відділ освіти Місцевий бюджет 70 70
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4.4
Підвезення учителів до місця роботи
та у зворотному напрямку

2021 Відділ освіти
Місцевий бюджет 35 35

4.5

Встановлення  доплати  до
посадового  окладу  педагогічним
працівникам,  які  підготували
переможців  міжнародних,
всеукраїнських, обласних учнівських
олімпіад,  турнірів,  конкурсів,
спортивних змагань у розмірі 30% до
посадового окладу

2021 Відділ освіти

Державний бюджет 120 120

5 Упровадження
психологічного
супроводу  навчально-
виховного процесу

Кадрове  забезпечення  навчальних
закладів  фахівцями  психологічної
служби

2021 Відділ освіти
ЗЗСО

Державний бюджет 300 300 забезпечення
навчальних  закладів
практичними
психологами  та
соціальними
педагогами

6.1 Забезпечення  рівного
доступу  дітей  та
учнівської  молоді  до
якісної  позашкільної
освіти  

Забезпечення  розширення  мережі
гуртків та інших творчих об’єднань
у навчальних закладах

2021 Відділ освіти Місцевий бюджет 95 95 Збільшення  кількості
гуртків  та  творчих
об’єднань,  дітей  та
учнівської  молоді,
охоплених
позашкільною
освітою

6.2 Розроблення та реалізація соціально-
освітніх  проектів  національно-
патріотичного,  природоохоронного
краєзнавчого,  художньо-естетичного
спрямування

2021 Відділ освіти Місцевий бюджет Формування  в  дітей  та
учнівської  молоді
активної  громадянської
позиції, залучення їх до
вирішення  актуальних
питань  життєдіяльності
громади

7 Зміцнення  матеріально-
технічної  бази  закладів
та установ освіти

Забезпечення  проведення
реконструкції,  капітального  та
поточного ремонту будівель, споруд,
комунікацій  та  обладнання  закладів
загальної  середньої  та  дошкільної
освіти

2021 Відділ освіти Місцевий бюджет 1210 1210  Забезпечення
комфортних  умов
перебування  дітей  в
навчальних закладах

Державний бюджет 12000 12000

залишок  освітньої
субвенції,  що
склався  станом  на
01.01.2020 року

1250 1250
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Капітальний  ремонт  харчоблоків  та
обідніх  зал,  придбання  обладнання
для харчоблоків

2021 Відділ освіти Місцевий бюджет 50 50

8 Економія  бюджетних
коштів  за  рахунок
упровадження  заходів  з
енергозбереження

Заміна  світильників  та  ламп  на
енергозберігаючі

2021 Відділ освіти Місцевий бюджет 15 15

9 Безпечне  та  якісне
харчування

Забезпечення  безкоштовним
харчуванням  дітей  пільгових
категорій  закладів  освіти  та
харчування учнів 1-4 класів закладів
загальної середньої освіти

2021 Відділ освіти Місцевий бюджет 1000 1000

 Усього за Програмою Державний бюджет 12420 12420

Залишок  освітньої
субвенції,  що
склався  станом  на
01.01.2020 року

2000 2000

Обласний бюджет 200 200

Місцевий бюджет 2625 2625

Інші джерела 50 50

Усього 17295 17295
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Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

від  09 грудня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про проект бюджету 
Нижньосироватської сільської 
територіальної громади на 2021 рік

Керуючись  ст.  28  Закону  України   «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»  та  розглянувши  проект  бюджету  Нижньосироватської  сільської
територіальної громади на 2021 рік, виконавчий комітет  Нижньосироватської
сільської ради вирішив:

1. Погодити  проект  бюджету  Нижньосироватської  сільської
територіальної громади на 2021 рік (додаток №1).
2. Рекомендувати  сесії  Нижньосироватської  сільської  ради  затвердити
проект  бюджету  Нижньосироватської  сільської  територіальної  громади  на
2021 рік.

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин
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Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

від 09 грудня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету 
Нижньосироватської сільської ради
від 25.04.2017 року «Про утворення 
громадської комісії з житлових питань 
при виконкомі сільської ради» (зі змінами)

Відповідно  до  Житлового  кодексу  УРСР,  Постанови  Ради  Міністрів
України та ради професійних спілок від 11.12.1984 року № 470 зі змінами та
доповненнями,  Постанови  Сумської  обласної  ради  професійних спілок  від
26.12.1984  року  №  383  «Про  правила  обліку  громадян,  які  потребують
покращення  житлових  умов  і  надання  їм  жилих  приміщень  в  Сумській
області»,  на  підставі  ст.  ст.  26,  30  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні» виконавчий комітет Нижньосироватської сільської
ради вирішив:

1. Внести зміни до складу громадської комісії з  житлових питань
при  виконавчому  комітеті  Нижньосироватської  сільської  ради,  а  саме:
вивести зі складу комісії голову комісії - Носенко Галину Миколаївну.

2. Ввести до складу громадської комісії з житлових питань голову
комісії - Клименко Ольгу Миколаївну.

3. Затвердити  оновлений  склад  громадської  комісії  з  житлових
питань  при  виконавчому  комітеті  Нижньосироватської  сільської  ради
(додаток 1). 

4.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  керуючу  справами
(секретаря)  виконавчого  комітету  Нижньосироватської  сільської
ради – Проценко Юлію Петрівну.

Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин
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Додаток 1
                                                                            до рішення виконавчого комітету № 

                                                                                                    від 09.12.2020 року
«Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Нижньосироватської 
сільської ради від 25.04.2017 року «Про утворення 
громадської комісії з житлових питань при 
виконкомі сільської ради» (зі змінами)

Склад
громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті

Нижньосироватської сільської ради

Клименко О.М. - голова комісії, секретар сільської ради
Фесенко Л.Ю. – заступник голови комісії,  голова профспілкового комітету
сільської ради
Обозна О.О. – секретар комісії,  спеціаліст сільської ради

Члени комісії:
Бульченко О.М. – спеціаліст Нижньосироватської сільської ради
Мельник А.М. – завідувач ДНЗ (ясла – садок) «Золотий ключик»
Шафоростова А.І. – начальник відділу освіти Нижньосироватської сільської
ради
Каблюк В. В. - практичний психолог і соціальний працівник Старосільської
ЗОШ 
Єременко С.В. –  староста
Войтенко  О.М.  –  начальник  соціального  захисту  населення
Нижньосироватської сільської ради
Дідусенко  О.В.  -   спеціаліст  ІІ  категорії  відділу  соціального  захисту
населення Нижньосироватської сільської ради
Чуяшенко  Т.М.  –  соціальний  педагог  Нижньосироватської  ЗОШ  І  –  ІІІ
ступенів ім. Б. Грінченка

Керуюча справами (секретар) виконавчого
 комітету сільської ради                                                         Ю.П.Проценко
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Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №

від 09 грудня  2020 року
село Нижня Сироватка

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

Розглянувши заяву гр. Міщенко О. В., про уточнення адреси земельної
ділянки  в  с.  Старе  Село  вул.  Новоселівська,  у  зв’язку  з  виявленими
розбіжностями у документах, де згідно  державного  акту на право приватної
власності на землю виданого 6 березня 1996 року  серія СМ 5949 значиться
земельна ділянка на території  Червоненської сільської ради, керуючись п. 1
ст. 52, п. 10 частини «б» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» виконавчий комітет Нижньосироватської  сільської ради вирішив:

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки Міщенко О. В. 

Сільський голова                                       В.Ю. Суспіцин
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