
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №100

Від 26 листопада 2020 року
село Нижня Сироватка

Про затвердження регламенту
роботи виконавчого комітету 
Нижньосироватської сільської ради
восьмого скликання 

З  метою  упорядкування  роботи  виконавчого  комітету
Нижньосироватської  сільської  ради,  забезпечення  єдиного  підходу  до
вирішення  питань,  віднесених  Законом  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні» до повноважень виконавчих комітетів, керуючись
статтями 51,  52,  53 та частиною 6 статті  59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» виконавчий комітет Нижньосироватської сільської
ради вирішив:

1. Затвердити  регламент  роботи  виконавчого  комітету
Нижньосироватської сільської ради восьмого скликання (додаток 1).

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

Сільський  голова                                                                В.Ю. Суспіцин



Додаток 
                                                                                     до рішення виконавчого комітету № 100

                                                                 від 26.11.2020 року

РЕГЛАМЕНТ 
роботи виконавчого комітету Нижньосироватської

сільської ради

                                                     ЗМІСТ 

1. Загальні положення
2. Члени виконавчого комітету
3. Планування роботи виконавчого комітету
4. Підготовка проектів рішень
5. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету
6. Прийняття рішень
7. Скасування рішень виконавчого комітету
8. Організація розгляду пропозицій, заяв і скарг

1. Загальні положення

1.1. Регламент виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради (далі
–Регламент)  є  актом,  який  відповідно  до  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»  та  інших  законодавчих  актів  регулює
організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.

 1.2.  Виконавчий  комітет  Нижньосироватської  сільської  ради  (далі
виконавчий комітет)  відповідно до статті  51  Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»   є виконавчим органом ради,  який утворюється
нею  на  строк  її  повноважень  і  забезпечує  розгляд  та  вирішення  питань,
віднесених вищезгаданим законом до відання виконавчих органів ради.

1.3.  Виконавчий комітет  Нижньосироватської  сільської  ради є  підзвітним і
підконтрольним раді, що його утворила, і у межах визначених повноважень
забезпечує  реалізацію Законів  України,  Постанов  Верховної  Ради  України,
Кабінету  Міністрів  України,  Указів  Президента  України,  інших  актів
законодавчої і виконавчої влади, рішень сільської ради, виконавчого комітету,
прийнятих  у  межах  її  повноважень,  а  також  планів  економічного  та
соціального  розвитку,  здійснення  інших  функцій  державного  управління
територією.



1.4.  Виконком  будує  свою  роботу  на  засіданнях  законності,  персональної
відповідальності,  поєднання  загальнодержавних  і  місцевих  інтересів,
взаємодії  з  органами  регіонального  та  місцевого  самоврядування,
громадськими  політичними організаціями та рухами, гласності, відкритості
та врахування думки населення.

1.5.  Виконавчий  комітет  сільської  ради  приймає  необхідні  заходи,  щодо
реалізації депутатських запитів, пропозицій і зауважень депутатів на адресу
виконавчого  комітету,  рекомендації  доручень  виборців,  забезпечують
депутатів довідковими і методичними матеріалами для роботи та звітів перед
виборцями. Виконавчий комітет сільської ради надає відповіді  на питання,
порушені у зверненнях депутатів сільської ради у десятиденний строк, а у
разі  необхідності  додаткового  вивчення  чи  перевірки  не  пізніше  як  у
місячний строк з дня їх реєстрації.

1.6. Постійні комісії сільської ради можуть вносити пропозиції щодо розгляду
питань виконкомом, залучатися для участі у їх підготовці. 

1.7.  Регламент  виконавчого  комітету  Нижньосироватської  сільської  ради
затверджується  рішенням  виконавчого  комітету.  У  такому  ж  порядку
приймається рішення про внесення змін і доповнень до регламенту.

                                       2. Члени виконавчого комітету

 2.1.  Персональний  склад  виконавчого  комітету  затверджується  радою  за
пропозицією  сільського голови.

До  виконавчого  комітету  за  посадою  входять  сільський голова,  керуючий
справами (секретар) виконавчого комітету, староста та інші особи.

2.2.  Староста,  керуючий  справами  виконавчого  комітету  здійснюють  свої
повноваження протягом строку повноважень виконавчого комітету, до складу
якого їх включено.

2.3. Члени виконавчого комітету мають право:

2.3.1.  Не  пізніше  як  за  два  робочі  дні  до  засідання  виконавчого  комітету
знайомитися  з  проектами  рішень,  які  розглядатимуться  на  його  засіданні.
Проекти рішень надсилаються членам виконавчого комітету в електронному
вигляді  на  персональні  електронні  скриньки,  або  надаються  особисто  в
паперовому вигляді. Відповідальність за вчасне отримання проектів рішень
членами виконкому покладається на секретаря та старосту.

2.3.2. У процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету:

- вносити пропозиції щодо порядку денного;

- отримувати від доповідачів роз’яснення;

- вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконавчого комітету.



2.4. Члени виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах
ради на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для
виконання  повноважень  в  інших  випадках,  звільняються  від  виконання
виробничих  або  службових  обов’язків  з  відшкодуванням  їм  середнього
заробітку за основним місцем роботи.

                                  3. Планування роботи виконавчого комітету

3.1.  Планування  роботи  виконавчого  комітету  є  основою  організаційного
забезпечення  виконання  його  функцій  і  здійснюється  відповідно  до
перспективного й поточного планування роботи.

3.2. У перспективний (  річний )  план роботи виконавчих органів сільської
ради на рік вносяться такі основні розділи:

- організаційна робота (питання, які виносяться на розгляд сесії, постійних
комісій, виконкому сільської ради в плановому порядку, а також в порядку
контролю,  питання  які  вносяться  на  апаратні  наради  з  керівниками
підприємств,  установ  та  організацій,  семінари  та  інші  загально-сільські
заходи,  робота  з  кадрами,  робота  щодо  матеріально-  технічного
забезпечення).

           Перспективний план роботи розробляється на основі пропозицій
керівників  сільської  ради,  членів  виконавчого  комітету,  постійних  комісій.
Пропозиції повинні містити відповідні обґрунтування.

3.3.  Формування  планів  роботи  здійснює  керуючий  справами  (секретар)
виконавчого комітету.

3.4.  Порядок  підготовки  та  здійснення  перспективного  плану  роботи
виконавчого комітету ради:

-  пропозиції  до  плану  роботи  виконавчих  органів  сільської  ради  з
відповідними обґрунтуваннями надаються секретарю ради не пізніше ніж за
30 днів до початку року;

- секретар ради узагальнює пропозиції, готує проект плану роботи виконкому
сільської ради та не пізніше ніж за 20 днів до кінця року, вносить його на
узгодження сільському голові;

-  після  доопрацювання проекту  плану  з  урахуванням можливих зауважень
секретар ради готує проект рішення виконавчого комітету сільської ради про
затвердження плану роботи та вносить його на останнє засідання виконкому в
попередньому плановому періоді. 

3.5.  План  роботи  виконавчого  комітету  складається  керуючим  справами
виконавчого  комітету  за  пропозицією  членів  виконавчого  комітету  та
керівників виконавчих органів ради на півріччя й затверджується на засіданні
виконавчого комітету. 



3.6. План роботи виконавчого комітету містить такі розділи:

- календарний план засідань виконавчого комітету;

-  перелік  планових  питань,  які  розглядаються  на  засіданнях  виконавчого
комітету.

3.7.  У  плані  роботи  виконавчого  комітету  вказуються  дата  проведення
засідання виконавчого комітету, основні питання, які виносяться на розгляд
виконавчого комітету та відповідальний за підготовку питання.

3.8. Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету можуть бути
внесені тільки за рішенням виконавчого комітету.

         План роботи виконавчого комітету не пізніше як у п’ятиденний строк
після його затвердження надсилається виконавчим органам та виконавцям,
зазначеним у плані.

3.9.  Контроль  за  виконанням  плану  роботи  виконавчого  комітету
здійснюється керуючим справами (секретарем) виконавчого комітету.

                                        4. Підготовка проектів рішень

4.1.  Рішення  виконавчого  комітету  приймаються  на  виконання  законів
України,  указів  Президента  України,  постанов  Верховної  Ради  України,
Кабінету Міністрів України, рішень ради, а також відповідно до плану роботи
виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів ради, постійних
комісій ради, підприємств, установ , організацій та громадян.

Проекти  рішень  розробляються   також  за  дорученнями  сільського голови,
секретарем ради, керуючим справами виконавчого комітету.

4.2.  Відповідальність  за  підготовку  проектів  рішень,  довідок  та  інших
матеріалів  на  засідання  виконавчого  комітету  покладається  на  керуючого
справами виконавчого комітету, керівників виконавчих органів ради.

4.3. Рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній
зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.

         У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета
складення документа.

         Персональна відповідальність за якість та своєчасність підготовки
документів  покладається  на  посадових  осіб,  які  готували  і  погоджували
проекти  документів,  контроль  за  своєчасністю  підготовки  документів
здійснює керуючий справами.

4.4.   До  проектів   додаються:  коротка  довідка  по  суті  питання  (у  разі
потреби), список запрошених осіб,  перелік адресатів,  яким необхідно буде
надіслати рішення, та необхідні документи, передбачені законодавством.

4.5.  Проекти  рішень,  що  вимагають  оперативного  рішення,  з  дозволу
сільського голови, а в разі відсутності з поважних причин - посадової особи,



яка  здійснює  повноваження,  можуть  бути  прийняті  в  робочому  порядку
шляхом 100% опитування  членів  виконавчого  комітету  за  умовою їхнього
погодження не менш ніж 2/3 членів виконавчого комітету від загального його
складу.

4.6.  До  проектів  рішень  виконавчого  комітету,  що  надаються  керуючому
справами,  додається  перелік  документів  із  зазначенням  відповідального  за
підготовку цього рішення в повному обсязі.

           Разом з паперовим проектом рішення виконавчого комітету надається й
електронний  носій  з  текстом  цього  документа.  Відповідальність  за
ідентичність  текстів  рішень  виконавчого  комітету  на  паперових  й
електронних носіях несуть виконавці.

      5. Порядок скликання та проведення засідання виконавчого комітету

5.1.  Засідання  виконавчого  комітету  скликаються  відповідно  сільським
головою,  а  в  разі  його  відсутності  чи  неможливості  здійснення  ним цієї
функції – секретарем сільської ради в міру необхідності, але не рідше одного
разу на місяць  і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини
від загального складу виконавчого комітету.

5.2  Засідання  виконкому  проводиться  у  відповідності  з  планом  роботи
виконкому в останній тиждень місяця.

         У випадку необхідності може бути скликане позачергове засідання
виконавчого комітету.

5.3. При проведенні позачергового засідання виконавчого комітету сільської
ради підготовка матеріалів до засідання, оформлення протоколу, прийнятих
рішень здійснюється з дотриманням встановлених правил.

5.4.  Засідання  виконавчого  комітету  проводиться  відкрито.  У  випадках
визначених  законом  засідання  виконавчого  комітету  може  бути  закритим.
Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів
виконавчого комітету.

5.5. Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях.
У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету немає можливості
взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє сільського голову
або керуючого справами виконавчого комітету.

       У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж
половини засідань виконкому протягом півроку, голова вносить пропозиції на
розгляд  ради  про  внесення  змін  до  персонального  складу  виконавчого
комітету крім членів виконавчого комітету, які входять до складу виконкому
за посадою.

5.6. У засіданні виконавчого комітету можуть бути присутні депутати ради,
народні  депутати  України,  керівники  виконавчих  органів  ради,  а  також
запрошені особи.



5.7. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів
про  дату,  час  і  місце  проведення  засідання  виконавчого  комітету,  завчасне
ознайомлення їх з проектами рішень здійснює загальний відділ за 2 дні до
проведення виконкому.

5.8.  Присутність  запрошених  осіб  на  засідання  виконавчого  комітету  з
розгляду  основного  питання  забезпечують  керівники  виконавчих  органів
ради,  відповідальні  за  підготовку  зазначеного  питання  на  засідання
виконавчого комітету.

     Список присутніх відображається у протоколі засідання. 

5.9  Проект  порядку  денного  засідання  виконавчого  комітету  формується
керуючим  справами,  до  якого  включають  проекти  рішень  виконавчого
комітету.

      В  порядку  денному  засідання  виконавчого  комітету  визначаються
доповідачі та співдоповідачі з кожного окремого питання.

5.10.  Порядок  денний та  проекти  рішень  оприлюднюються  на  офіційному
сайті Нижньосироватської сільської ради невідкладно після їх підготовки за
10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

5.11.  Порядок  денний  затверджується  виконавчим  комітетом  на  початку
засідання.

Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд
виконкому,  відбувається  шляхом прийняття  рішення більшістю голосів  від
загального складу членів виконавчого комітету.

5.12. Відкриває і веде засідання виконавчого комітету сільський голова, а у
разі його відсутності з поважних причин, - посадова особа, яка здійснює його
повноваження.

5.13.  У  процесі  розгляду  питань  порядку  денного  з  дозволу  головуючого
може  проводитися  обмін  думками  членів  виконавчого  комітету  та
запрошених.

5.14. Для доповіді та інформації надається до 10 хвилин, для співдоповіді і
виступів, при обговоренні – до 5 хвилин. У необхідних випадках головуючий
на засіданні може змінити час  тривалості виступів в ході засідання.

         Обговорення питань припиняється головуючим.

5.15.  На  засіданні  виконавчого  комітету  керуючим  у  вправах  виконавчого
комітету ведеться протокол, який оформляється протягом семи днів.

5.16.  Офіційним  документом,  який  приймається  на  засіданні  виконавчого
комітету,  є  рішення,  що має  відповідні  реквізити:  віддруковано  на  бланку
встановленого  зразка,  має  реєстраційний  номер,  дату  і  підпис  сільського
голови, а в разі його відсутності з поважних причин, - посадової особи, яка
здійснює його повноваження.



5.17. На першому засіданні виконкому затверджується регламент виконкому,
перспективний план та план на півріччя виконкому.

                                         6. Прийняття рішень

 6.1.  З  усіх  питань  порядку  денного  з  урахуванням  змін  і  доповнень  до
проектів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет
приймає рішення.

6.2.  Рішення  виконавчого  комітету  нормативно-правового  характеру
набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо не встановлено іншого
терміну введення їх в дію.

6.3.  Рішення  виконкому  приймається  відкритим  голосуванням  більшістю
голосів від загального складу виконавчого комітету.

6.4. Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо
до проекту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із
членів виконавчого комітету.

6.5. У разі незгоди  сільського голови з рішенням виконавчого комітету, він
може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на
розгляд ради.

6.6.  Рішення,  прийняті  з  урахуванням  висловлених  у  ході  обговорення
зауважень,  протягом п’яти днів після засідання виконавчого комітету,  крім
рішень,  для  яких  виконавчий  комітет  установив  інший  термін,
доопрацьовуються виконавцями та передаються до загального відділу, який
надає їх на підпис  сільському голові,  а в разі його відсутності  з поважних
причин, – посадовій особі, яка здійснює його повноваження.

6.7. Рішення виконавчого комітету підписуються сільським головою, а в разі
його відсутності з поважних причин, – посадовою особою, яка здійснює його
повноваження, додатки до рішень – керуючим справами виконавчого комітету
на лицьовому боці останнього аркуша додатка.

6.8.  Підписані  рішення  реєструються   шляхом  присвоєння  порядкового
реєстраційного номера. Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах
календарного  року,  починаючи  з  початку  року.  Датою  реєстрації  рішення
виконавчого  комітету  є  дата  його  прийняття.  Дата  і  номер  рішення
зазначаються у визначеному на бланку місці.

Рішення  виконавчого  комітету  нормативно-правового  характеру  набувають
чинності з моменту їх оприлюднення, якщо не встановлено іншого терміну
введення їх в дію.

6.9.  Тиражування  і  розсилка  копій  рішень  виконавчого  комітету
забезпечується  секретарем виконавчого комітету   в  10-денний термін.  При
цьому копії вищевказаних рішень завіряються печаткою.

6.10. Виготовлення витягів з рішень здійснює секретар виконавчого комітету,
проставляючи при цьому підпис на зворотному боці витягу, крім витягів, що



виготовляються на виконання запитів фізичних та юридичних осіб, а також
правоохоронних органів.

6.11.  Відповідальність  за  відповідність  витягу  оригіналу  рішення  несе
виконавець.

Засвідчення  витягів  здійснює  секретар  виконавчого  комітету  шляхом
проставляння  штампа  «Згідно  з  оригіналом»,  найменування  посади,
особистого підпису особи, яка засвідчує витяг, її ініціалів (ініціалу імені) та
прізвища  і  проставляється  нижче  реквізиту  документа  «Підпис»,  а  також
скріплюється печаткою.

6.12.  Контроль  за  виконанням  рішень  здійснюється  сільським  головою  та
керуючим.

6.13.  Доручення  виконавчого  комітету  оформлюються  протокольно
секретарем  виконавчого  комітету,  доведення  та  збирання  інформації,
контроль  за  дотриманням  встановлених  термінів,  а  також  продовження
контрольних термінів, особою на яку покладено функцію контролю.

6.14. Протоколювання, організаційне, технічне та господарське забезпечення
засідань виконавчого комітету здійснюють відповідні виконавчі органи ради.

 6.15.  Рішення  виконкому  з  питань  життєдіяльності  ради,  а  також  ті,  які
стосуються  прав  і  обов`язків  та  мають  загальний  характер  доводяться  до
відома населення.

                               7. Скасування рішень виконавчого комітету

 7.1.  Рішення  виконавчого  комітету  з  питань,  що  віднесені  до  власної
компетенції  виконавчих  органів  ради,  можуть  бути  скасовані  виконавчим
комітетом або сільською радою. 

                              8. Організація розгляду пропозицій, заяв і скарг

8.1. Виконавчий комітет сільської ради у роботі з розгляду звернень громадян
керується Законом України «Про звернення громадян»,  «Про інформацію»,
«Про доступ до публічної інформації», інструкцією з діловодства та іншими
нормативними актами державної влади, що регулюють роботу із зверненнями
громадян.

8.2.  Особистий  прийом  громадян  здійснюють  сільський голова,  його
заступник, секретар ради, керуючий справами, начальники відділів згідно з
затвердженими графіками, які доводяться до відома населення.

8.3. Організація роботи з розгляду звернень громадян покладено на секретаря
ради.

8.4. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більш одного місяця
від  дня  їх  надходження,  а  ті  які  потребують  додаткового  вивчення  -
невідкладно,  але  не  пізніше  15  днів.  Якщо  в  місячний  термін  вирішити



порушене у зверненні питання неможливо, керівник встановлює необхідний
термін  для  його  розгляду,  про  що  повідомляється  особа,  яка  подала
звернення.

         При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні,
не може перевищувати 45 днів.

8.5.  Розгляд  звернень  громадян  вважається  закінченим  після  того,  коли
питання  вирішено  по  суті,  а  заявнику  дана  відповідь  про  результати,  або
подано роз`яснення щодо порядку вирішення.

8.6.  Особистий  прийом  громадян  здійснюється  сільським  головою,
секретарем ради, керуючим справами виконавчого комітету, в дні і години,
затверджені сільським головою.

8.6.1.  Вирішення  питань,  що  містяться  в  усних  зверненнях  громадян
відбувається, як правило під час прийому.

8.6.2.  Керівництвом  сільської  ради  ведеться  журнал  особистого  прийому
громадян.

8.6.3.  Контроль за виконанням резолюції  на особистому прийомі громадян
виконується відповідно сільським головою, секретарем ради.

Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                Ю.П. Проценко



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №101

від 26 листопада  2020 року
село Нижня Сироватка

Про утворення 
опікунської ради
при виконавчому комітеті 
Нижньосироватської сільської ради

           Відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  Цивільного  та  Сімейного  кодексів  України,  Правил  опіки  та
піклування,  затверджених наказом Державного комітету України у справах
сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров′я,
Міністерства  праці  та  соціальної  політики  України  від  26.05.1999  року,
зареєстровані  в  Міністерстві  юстиції  України  17.06.1999  року  виконавчий
комітет  Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1.  Утворити  опікунську  раду  при  виконавчому  комітеті
Нижньосироватської  сільської  ради  та  затвердити  її  склад  у  кількості  15
чоловік (додаток 1).

            2. Затвердити положення про опікунську раду при виконавчому комітеті
Нижньосироватської сільської ради (додаток 2).

3.  Рішення  виконавчого  комітету  №  2  від  31.01.2017  року  «Про
утворення опікунської ради» вважати таким, що втратило чинність.

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

Сільський голова                                                        В.Ю. Суспіцин



Додаток 1
                                                                                     до рішення виконавчого комітету № 101

                                                                 від 26.11.2020 року

СКЛАД
опікунської ради  при виконавчому комітеті Нижньосироватської

сільської ради 

1. Войтенко О.М. – голова опікунської ради
2. Обозна О.О. – секретар опікунської ради

Члени опікунської ради 
3. Фесенко Л.Ю. – член виконавчого комітету сільської ради
4.  Шафоростова  А.І.  –  начальник  відділу  освіти  Нижньосироватської
сільської ради
5. Мельник А.М. – завідувач ДНЗ (ясла – садок) «Золотий ключик»
6. Лазоренко Л.М. - завідувач ДНЗ (ясла – садок) «Казка»
7.  Панченко  Б.О.  –  директор  Нижньосироватської  ЗОШ  І  –  ІІІ  ступенів
ім. Б. Грінченка.
8.  Чуяшенко  Т.М.  –  соціальний  педагог  Нижньосироватської  ЗОШ  І  –  ІІІ
ступенів ім. Б. Грінченка
9.  Шудрик  Л.В.  –  психолог  Нижньосироватської  ЗОШ  І  –  ІІІ  ступенів
ім. Б. Грінченка.
10.  Кошман Л.О.  – заступник директора з  виховної  роботи Старосільської
ЗОШ І-ІІІ ст.
11. Бойчин В.М. – головний лікар КЗ НСР «Центральна АЗПСМ с. Нижня
Сироватка»
12. Кулібаба С.В. – медична сестра КЗ НСР «Центральна АЗПСМ с. Нижня
Сироватка»
13. Сащенко О.М. – лікар КЗ НСР «АЗПСМ с. Старе Село»
14. Дідусенко О. В. – спеціаліст ІІ категорії сільської ради
15. Бульченко О.М. – спеціаліст Нижньосироватської сільської ради

       Керуюча справами виконавчого
комітету сільської ради                                                    Ю.П. Проценко



Додаток 2
                                                                                      до рішення виконавчого комітету № 101

                                                                 від 26.11.2020 року

 

Положення
про опікунську раду при виконавчому комітеті Нижньосироватської

сільської ради Сумського району Сумської області.

1. Загальні положення

1.1.  Опікунська рада (далі  — Рада)  створюється при виконавчому комітеті
Нижньосироватської сільської ради та виконує дорадчі функції.
1.2.  У  своїй  діяльності  Рада  керується  Конституцією  України,  Сімейним
Кодексом  України,  законом  України  “Про  забезпечення  організаційно-
правових  умов  соціального  захисту  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування” №2342-ІV від 13.01.2005р., постановою Кабінету
Міністрів  України від  17.10.2007р.  №1228 “Питання  організації  виконання
законодавства  щодо  опіки,  піклування  над  дітьми-сиротами  та  дітьми,
позбавленими  батьківського  піклування»,  іншими  законодавчими  актами
України,  Указами  Президента  України,  постановами  Кабінету  Міністрів 
України,  цим Положенням, а  також  рішеннями обласних, районних  рад,  
які стосуються опіки та піклування.
1.3.  Діяльність Ради здійснюється відповідно до чинного законодавства на
принципах законності,  гласності,  гуманності,  неприпустимості  приниження
честі  і  гідності  неповнолітніх та громадян, які потребують допомоги щодо
забезпечення їхніх прав та інтересів.
1.4. Рада створюється у складі 3-15 осіб. До складу Ради входять депутати
сільської  ради,  представники  виконкому,  представники  закладів  освіти,
представники закладів охорони здоров'я, громадськості.
1.5.  Голова,  секретар та склад Ради затверджуються рішенням виконавчого
комітету  Нижньосироватської сільської ради
1.6. Рада працює під керівництвом і контролем сільського голови в тісному
контакті зі службами, відділами та управліннями Сумського району: органом
опіки  та  піклування,  службою у  справах  сім’ї  та  молоді,  відділом  освіти,
управлінням  соціального  захисту  населення,  кримінальною  міліцією  у
справах дітей.
1.7.  Планові  засідання  опікунської  ради  проводяться  один раз  на  квартал,
позапланові – за необхідності.
1.8. Матеріали, що надходять до Ради, реєструються в книзі реєстрацій, яку
веде секретар Ради.



1.9. Безпосередньо на Раду покладається:
-  Сприяння діяльності  Сумським районним /службам/відділам/управлінням
та самостійна діяльність в межах власної  компетенції  з  питань виявлення,
обліку  та  передачі  дітей-сиріт  та  дітей,  що  залишилися  без  піклування
батьків,  до  дитячих  будинків,  шкіл-інтернатів  різних  профілів,  на
усиновлення,  під опіку (піклування) та з інших питань,  що належать до її
компетенції;  з  питань  виявлення,  обліку  та  тимчасового  влаштування
безпритульних дітей, влаштування дітей-сиріт та дітей, які залишились без
піклування  батьків,  які  утримуються  в  державних  дитячих  закладах,  на
виховання у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та з інших питань,
що належать до її компетенції;
Сприяння  діяльності  Сумським  районним
органам/службам/відділам/управлінням  та  самостійна  діяльність  межах
власної  компетенції  щодо  забезпечення  догляду,  надання  соціально-
побутового  та  медичного  обслуговування  громадянам  похилого  віку,
інвалідам  і  дітям  з  вадами  фізичного  та  розумового  розвитку,  які  цього
потребують;
Сприяння  діяльності  Сумським  районним
органам/службам/відділам/управлінням  та  самостійна  діяльність  межах
власної  компетенції  (діагностична,  лікувальна,  експертна)  щодо  осіб,
визнаних  судом  недієздатними  або  обмежено  дієздатними,  а  також  щодо
утримання дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування,
до скерування їх у спеціалізовані дитячі заклади та влаштування дітей віком
до трьох років у будинки дитини.
1.10. Рада сприяє і надає допомогу батькам у вихованні дітей в тих сім'ях, які
потребують додаткової уваги.

2. Напрями роботи та основні функції Ради

2.1.  Рада  відповідно  до  покладених на  неї  завдань розглядає  матеріали та
готує пропозиції стосовно:
2.1.1. встановлення і припинення опіки та піклування;
2.1.2.  влаштування  неповнолітніх  та  непрацездатних  осіб,  які  потребують
опіки чи піклування;
2.1.3. звернення дітей щодо неналежного виконання батьками (одним із них),
опікунами (піклувальниками) обов'язків з виховання або щодо зловживання
їх своїми правами;
2.1.4.  звернення  батьків/інших  членів  родини/родичів  щодо  неналежного
виконання  дітьми/іншими  членами  родини/родичами,  опікунами
(піклувальниками) обов'язків з  виховання або щодо зловживання їх своїми
правами;
2.1.5. грошових виплат дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням;
2.1.6. сімейних спорів, пов'язаних з вихованням дітей;
2.1.7. скарг на дії опікунів (піклувальників);



2.1.8.  забезпечення  житлом  дітей-сиріт  та  дітей,  що  залишились  без
батьківського піклування, які закінчили навчально-виховні заклади і не мають
житла;
2.1.9. захисту особистих, житлових та майнових прав неповнолітніх та осіб,
які перебувають під опікою чи піклуванням;
2.1.10. встановлення опіки над майном у передбачених законом випадках.
2.2.  Бере  участь  у  розгляді  судами  спорів,  пов’язаних  із  захистом  прав
неповнолітніх та осіб, які перебувають під опікою чи піклуванням.
2.3.  Проводить  іншу  діяльність  щодо  забезпечення  прав  та  інтересів
неповнолітніх дітей та повнолітніх осіб, які потребують опіки та піклування.

3. Права та обов'язки Ради

3.1. У разі виникнення спірних питань Рада має право:
- Приймати участь в розгляді/розглядати: питання зміни прізвища, імені дітей
в їхніх інтересах;
- питання щодо призначати побачення між батьками і дітьми;
- інші питання, віднесені чинним Законодавством до її компетенції.
3.2.  В  установленому  законом  порядку  має  право  порушувати  перед
Сумським районним органом опіки та піклування та/або судом питання:
 -  про позбавлення батьків чи усиновителів,  які  ведуть асоціальний спосіб
життя  і  негативно  впливають  на  виховання  неповнолітніх,  прав  на  їхнє
виховання;
 -  про визнання усиновлення (удочеріння) недійсним і відміну його;
 -  про відібрання неповнолітнього від батьків,  якщо подальше перебування
дитини в сім'ї загрожує її життю, здоров'ю або належному вихованню;
 -  про  повернення  батькам  дітей  особами,  які  утримують  їх  у  себе  без
законних на те підстав.
3.3. Рада попередньо розглядає матеріали про:
 - влаштування неповнолітніх, які за станом здоров'я потребують догляду і не
можуть захищати свої права та інтереси;
 -  встановлення  опіки  над  дітьми  віком  до  14  років,  які  залишилися  без
батьківського  піклування,  та  над  повнолітніми  особами,  визнаними  судом
недієздатними внаслідок психічних захворювань;
 - встановлення піклування над неповнолітніми особами віком від 14 до 18
років,  а  також  особами,  визнаними  судом  обмежено  дієздатними,  які  за
станом здоров'я не можуть самостійно захищати свої права;
 - встановлення опіки над майном підопічної особи;
 -  доцільність  перегляду  раніше  прийнятого  рішення  виконкому  про
призначення опікуна (піклувальника) над особою або майном;
 - повернення майна, що належить неповнолітнім або недієздатним особам і
яким  незаконно  заволоділи  родичі  або  сторонні  особи,  стягнення  збитків,
заподіяних цими особами.
3.4. Рада на своїх засіданнях розглядає та заслуховує інформацію:



 - про проведення огляду умов утримання, виховання, навчання, соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування;
 - про збереження і охорону майна, що належить підопічним;
 -  про використання опікунами пенсій,  державної  допомоги,  аліментів,  які
одержують підопічні, прибутків від їхнього майна та грошових вкладів;
 -  звіти  опікунів  про  виконання  покладених  на  них  обов'язків  щодо
підопічних;
 - звіти директорів шкіл, керівників дитячих дошкільних виховних закладів
про роботу з дітьми-сиротами, дітьми, що залишилися без батьківської опіки
та піклування, дітьми, які проживають в надзвичайно складних умовах, про
надання їм пільг, встановлених законодавством тощо.
3.5.  Рада  приймає  рішення  про  надання  дозволу  на  відчуження,  розподіл,
продаж, обмін та закріплення житлової площі, яка належить неповнолітнім та
недієздатним особам, а також дозволу на будь-які дії з майном, яке належить
вказаним особам.
3.6.  Рішення  опікунської  ради  оформляються  протоколами  (рішеннями,
висновками)  і  мають  рекомендаційний  характер,  впроваджуються  в  життя
рішенням виконкому.
3.7.  При  незгоді  виконкому  з  рекомендаціями  опікунської  ради  він  дає
обґрунтовану чинним законодавством чи відповідними актами аргументацію. 

4. Терміни розгляду справ

4.1.  Матеріали,  що надходять  до  Ради розглядаються в  місячний термін у
робочому порядку.
4.2.  Питання  про  влаштування  неповнолітніх,  які  залишилися  без
батьківського  піклування,  не  мають  засобів  для  існування  та  місця
проживання – в 5-денний термін.

5. Діяльність Ради
5.1. Загальні положення
5.1.1. Члени Ради працюють на громадських засадах.
5.1.2. У випадку, коли хтось із членів Ради вибуває, відповідним рішенням
виконавчого комітету на його місце призначається інша особа.
5.1.3.  Очолює  Раду  голова,  який  разом  з  секретарем  призначається
відповідним рішенням виконавчого комітету.
5.2. Голова Ради
5.2.1. Скликає і координує роботу Ради.
5.2.2. Готує і проводить засідання, підписує протоколи (рішення, висновки)
засідань .
5.2.3. Визначає функції секретаря, інших членів Ради.
5.2.4.  Представляє  Раду  в  установах,  на  підприємствах,  в  організаціях  з
питань, що належать до її повноважень. Голова Ради має право делегувати
повноваження членам Ради.
5.3. Секретар Ради



5.3.3. У разі тимчасової відсутності секретаря Ради виконання його обов'язків
покладається на члена Ради.
5.3.4. Секретар Ради відповідно до покладених на нього обов’язків:
 - реєструє матеріали, які надходять до Ради; проводить прийом населення з
питань  опіки  і  піклування;  готує  матеріали,  необхідні  для  проведення
засідань Ради;
 - веде протоколи засідань Ради;
 - веде діловодство Ради;
 - співпрацює з Сумськими районними: органом опіки та піклування, відділом
освіти, управлінням соціального захисту населення, медичними установами,
органами міліції, суду та прокуратури тощо;
 -  готує  проекти  рішень,  відповіді  з  питань  продажу,  відчуження,
використання,  розподілу  житла  та  майна,  обміну  та  закріплення  житла,
одержання  вкладу  та  інших  угод  для  розгляду  на  засіданнях  Ради  та
подальшого затвердження їх рішеннями виконкому;
 - за дорученням голови Ради бере участь у судових засіданнях при розгляді
справ, що стосуються відібрання дітей у батьків, позбавлення батьківських
прав,  усиновлення,  встановлення  батьківства,  встановлення  місця
проживання дітей, порушення житлових та майнових прав неповнолітніх та
громадян, які потребують опіки та піклування.

6.Відповідальність

Голова, секретар та члени Ради за неякісне або несвоєчасне виконання своїх
функцій,  бездіяльність  чи  невиконання  наданих  їм  прав,  порушення  ними
норм  етики  несуть  адміністративну,  дисциплінарну,  кримінальну  цивільну
відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Керуюча справами виконавчого
комітету сільської ради                                                         Ю.П.Проценко



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №102

Від 26 листопада 2020 року
село Нижня Сироватка

Про утворення 
адміністративної комісії
та затвердження положення  
про адміністративну комісію

Керуючись п.п. 4 п. «б» ч. 1 ст. 38, ст. 59 Закону України  «Про місцеве
самоврядування в Україні» , ст. 215 Кодексу України «Про адміністративні
правопорушення»,  виконавчий  комітет  Нижньосироватської  сільської  ради
вирішив:

1.  Утворити  адміністративну  комісію  при  виконавчому  комітеті
Нижньосироватської  сільської  ради  та  затвердити  її  склад  у  кількості  11
чоловік (додаток 1).

2. Затвердити положення про адміністративну комісію при виконавчому
комітеті Нижньосироватської сільської ради (додаток 2).

3.  Рішення  виконавчого  комітету  №  3  від  31.01.2017  року
«Про  утворення  адміністративної  комісії  та  затвердження  положення  про
адміністративну комісію» вважати таким, що втратило чинність.

4.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  керуючого
справами  (секретаря)  виконавчого  комітету  Нижньосироватської  сільської
ради – Проценко Ю.П.

Сільський голова                                                        В.Ю. Суспіцин



Додаток № 1
 до рішення виконкому №102

від 26.11.2020 року

СКЛАД
адміністративної комісії при виконавчому комітеті Нижньосироватської

сільської ради 

1. Костюк І.Є. - голова комісії, член виконавчого комітету 
2.  Носенко  Г.М.  –  заступник  голови  комісії,  депутат  Нижньосироватської
сільської ради
3.Козак  В.В.  –  відповідальний  секретар  комісії,  спеціаліст
Нижньосироватської сільської ради
Члени комісії:
4. Яценко А.О. - медична сестра КЗ НСР «Центральна амбулаторія загальної
практики – сімейної медицини с. Нижня Сироватка»
5. Кобзар С.В. -  заступник директора з виховної роботи Нижньосироватської
ЗОШ І – ІІІ ступенів ім. Б Грінченка
6. Будник О.М. – директор Нижньосироватського СБК
7. Войтенко О.М.  –начальник відділу соціального захисту населення, депутат
Нижньосироватської сільської ради
8. Городненко І.І. -  завгосп ДНЗ (ясла – садок) «Золотий ключик»
9. Албутова Ю.О. – головний бухгалтер відділу освіти Нижньосироватської
сільської ради
10.  Кулікова  Т.В.  –  бухгалтер відділу освіти Нижньосироватської  сільської
ради
11. Прус Ю.Л. – бухгалтер відділу освіти Нижньосироватської сільської ради 

Керуюча справами виконавчого
 комітету сільської ради                                                   Ю.П. Проценко



Додаток 
     до рішення виконкому № 102
       від 26.11.2020 року

ПОЛОЖЕННЯ

про  Адміністративну  комісію  при виконавчому комітеті
Нижньосироватської сільської ради

1. Загальні положення
1.1. Адміністративна комісія (далі Комісія) - це колегіальний орган, який утворюється при
виконавчому комітеті сільської ради для розгляду і вирішення справ про адміністративні
правопорушення,  за  винятком справ, віднесених Кодексом України про адміністративні
правопорушення до відання інших органів (посадових осіб).
1.2. Розгляд і вирішення справ в адміністративній комісії має сприяти вихованню громадян
у дусі точного і неухильного додержання законів, правил співжиття й чесного ставлення
до державного і громадського обов'язку, поваги до прав, честі й гідності громадян, а також
запобіганню  вчиненню  нових  правопорушень  як  самими  правопорушниками,  так  й
іншими особами.
1.3.  Адміністративна  комісія  є  ланкою виконавчої  влади  Нижньосироватської  сільської
ради.
1.4. Адміністративна  комісія  при  виконкомі  сільської  ради  утворюється  сільською
радою  за  поданням  сільського  голови  на  строк  повноважень  ради.
1.5. Адміністративна комісія у своїй  діяльності  відповідальна та підзвітна сільській  раді
та   її   виконавчому  комітету.   Зміни  до  складу  адміністративної  комісії  проводяться
органом, який  утворив  комісію.
1.6. Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення Комісій покладається
на виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради.
1.7. Комісія користується штампом і печаткою виконавчого комітету Нижньосироватської
сільської ради.
1.8. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством
України, актами сільської ради та її виконавчого комітету, сільського голови за порушення
яких передбачається адміністративна  відповідальність та цим Положенням.

2. Основні завдання.

2.1.  Розгляд  справ  про  адміністративні  правопорушення,  які  віднесені  до  компетенції
Комісії.
2.2. Охорона прав і законних інтересів громадян, організацій, підприємств, установ усіх
форм власності.
2.3.  Застосування  заходів  адміністративного  впливу  стосовно  осіб,  які  здійснили
адміністративне правопорушення.
2.4. Діяльність Комісії базується на принципах гласності та законності.
2.5.  Комісія  забезпечує  своєчасне,  всебічне,  повне  і  об’єктивне  з’ясування   обставин
кожної  справи,  вирішення  її  в  точній  відповідності  із  законодавством,   виконання
винесеної  постанови,  а  також  виявлення  причин  та  умов,  що   сприяли  вчиненню



адміністративних правопорушень, запобігання  правопорушенням, виховання громадян у
дусі дотримання законів.

3. Організація роботи.

3.1.  Комісія  діє  у  складі:  голови  (який  обирається  із  складу  виконавчого  комітету),
заступника голови, відповідального секретаря, а також членів комісії.
3.1.1.  Число  членів  Комісії  встановлюється  залежно  від  обсягу  роботи  комісії,  але  не
менше 6 осіб.
3.1.2.  До  складу  Комісії  входять  депутати  Нижньосироватської  сільської  ради,
відповідальні працівники органів виконавчої влади, представники установ та організацій
незалежно  від  форм  власності,  представники  профспілок  та  інших  громадських
організацій, громадяни.
3.1.3. До складу Комісії не можуть входити представники державних  органів, службові
особи  яких  мають  право  складати  протоколи  про  адміністративні  правопорушення,  а
також працівники прокуратури, суду і  адвокати.
3.2. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за потреби. Засідання
Комісії  є  правочинним,  якщо  в  ньому  беруть  участь  більше  половини  від  загального
складу комісії.
3.3. Голова Комісії, а при його відсутності заступник голови:
керує роботою Комісії, несе  відповідальність за виконання покладених  на неї завдань;
головує на засіданнях Комісії;
забезпечує  регулярне  проведення  засідань  Комісії,  визнає  коло  питань,  що  підлягають
розгляду на черговому засіданні;
вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової  підготовки  членів
адміністративної комісії;
підписує  протокол  засідання  і  постанову  Комісії  у  справі  про  адміністративне
правопорушення.
3.4. Відповідальний секретар Адміністративної Комісії:
- заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення окрему справу;
- здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративні правопорушення;
- вирішує організаційні питання проведення засідань Комісії;
- веде по справах, що розглядаються Комісією, протоколи засідань Комісії;
-  разом  з  головою  Комісії  підписує  протокол  і  постанову  Комісії  у  справі  про
адміністративне правопорушення;
-  звертається  до  відповідних  органів  щодо  примусового  виконання  постанови  про
накладання адміністративного стягнення і контролює їх  виконання;
- веде діловодство Комісії, облік розглянутих справ про адміністративне правопорушення,
забезпечує схоронність цих справ.

4. Порядок провадження справ про адміністративні правопорушення.

4.1.  Діловодство  у  справах  ведеться  Комісією  відповідно  до  Кодексу   України  про
адміністративні  правопорушення,  цього  Положення  та  інших  актів  законодавства  про
адміністративні правопорушення.
4.2.  Відповідно до ч.  2  ст.  218 Кодексу України про адміністративні   правопорушення
Комісія  розглядає  справи про адміністративні   правопорушення,  передбачені  ст.  92,  99
(коли  правопорушення  вчинено  громадянином),  ст.  103¹,  103²,  104,  136  (за  вчинення
порушень на автомобільному транспорті), ст. 141, 142, 150 – 152, 155, 155², ч. 2 ст. 156,
ст.  156¹,  156²,  159,  175  (за  правопорушення,  вчинені  у  місцях,  заборонених  рішенням
сільської  ради),  ст.  179,  180  (крім  справ  щодо  батьків  неповнолітніх  або  осіб,  які  їх
замінюють), ч. 4 ст. 181, ч. 1 ст. 182, ст. 183, 186, 186¹, 196, 212¹ цього Кодексу.



Справа  про  адміністративне  правопорушення,  провадження  у  якій  ведеться  Комісією,
повинна  містити  протокол  про  адміністративне  правопорушення,  протокол  засідання  і
постанову Комісії, дані про сповіщення осіб, які беруть участь у справі стосовно місця та
часу  засідання  Комісії,  вручення  чи  направлення  постанови  особі,  щодо  якої  вона
винесена, відмітки про  виконання постанови, результати її виконання та інші документи
цієї справи.
4.3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
приймає у провадження матеріали справи, які належать до її компетенції, а також складені
відповідно до вимог законодавства;
- веде їх облік;
- розглядає справи про адміністративні правопорушення;
- виносить рішення;
- веде контроль за виконанням рішень;
- веде діловодство в справах про адміністративні правопорушення.
4.4.  Підставою  для  розгляду  Комісією  справи  є  протокол  про   адміністративне
правопорушення, складений у встановленому порядку  уповноваженою на те службовою
особою або органом, відповідно до вимог статті 255 Кодексу України про адміністративні
правопорушення. Справи про адміністративне правопорушення розглядаються Комісією за
місцем  проживання порушника.
4.5. Комісія розглядає справи в п’ятнадцятиденній строк з дня одержання  протоколу про
адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.
4.6. Комісія повертає протоколи до органу, що їх складає, у випадку виявлення порушень
вимог  до  складання  протоколу,  а  також  у  інших  випадках,  коли  за  інформацією,
представленою в протоколі, неможливо знайти правопорушника, недостатньо доказів для
притягнення  до  відповідальності,  недостатньо  інформації,  необхідної  для  притягнення
правопорушника до відповідальності, тощо.
4.7. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в  присутності особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності. У разі відсутності цієї особи справа
може бути розглянута лише у випадках, коли  є дані про своєчасне її сповіщення про місце
і час розгляду справи і якщо від  неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду
справи.
Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності,  має право знайомитися з
матеріалами  справи,  давати  пояснення,  надавати  докази,  заявляти  клопотання;  при
розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі
права,  який  за  законом  має  право  на  надання  правової  допомоги  особисто  чи  за
дорученням  юридичної  особи,  виступати  рідною  мовою  і  користуватися  послугами
перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову у
справі.
4.8. При підготовці до розгляду справи відповідальний секретар  адміністративної комісії
вирішує такі питання:
- чи належить до компетенції Комісії розгляд даної справи;
- чи правильно складено протокол про адміністративне правопорушення та інші матеріали
справи;
- чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її  розгляду;
- чи витребувані необхідні додаткові матеріали;
-  чи підлягають задоволенню клопотання особи,  яка притягається до  адміністративної
відповідальності, потерпілого, їх законних представників і  адвоката.
4.9.  Розгляд  справи  розпочинається  з  оголошення  складу  Комісії,  яка   розглядає  дану
справу.  Головуючий  на  засіданні  Комісії  оголошує,  яка  справа   підлягає  розгляду,  хто
притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснює особами, які беруть участь у
розгляді  справи,  їх  права  і  обов’язки.   Після  цього  оголошується  протокол  про



адміністративне правопорушення. На  засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у
розгляді справи, досліджуються докази й вирішуються клопотання.
4.10.  Комісія  при  розгляді  справи  про  адміністративне  правопорушення   зобов’язана
з’ясувати:
- чи було вчинено адміністративне правопорушення;
- чи винна дана особа в його вчинені;
- чи підлягає вона адміністративній відповідальності;
- чи є обставини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність;
- чи заподіяно майнову шкоду;
- інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
4.11. При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення Комісією ведеться
протокол, в якому зазначаються:
- дата  і  місце  засідання;
- найменування і склад комісії;
- зміст справи, що розглядається;
- відомості про явку осіб, які беруть участь у справі;
-  пояснення осіб,  які  беруть  участь  у розгляді  справи,  їх  клопотання і   результати  їх
розгляду;
- документи і речові докази, досліджені при розгляді справи;
- відомості про оголошення прийнятої постанови.
Протокол засідання Комісії підписують голова засідання та відповідальний секретар.
4.12. Комісія, розглянувши справу, встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню
адміністративного  правопорушення,  вносить  до  відповідного  державного  органу  чи
органу місцевого самоврядування, громадської організації або посадовій особі пропозиції
стосовно вжиття заходів щодо усунення цих причин та умов. Про вжиті заходи протягом
місяця з дня надходження пропозиції повинно бути повідомлено Комісію.
4.13.  У  справі  про  адміністративне  правопорушення  Комісія   виносить   одну з  таких
постанов:
- про накладення адміністративного стягнення;
- про закриття справи.
4.14.  Постанова  про  закриття  справи  виноситься  при  оголошенні  усного   зауваження,
передачі  матеріалів  на  розгляд  громадської  організації  чи   трудового   колективу  або
передачі  їх  прокурору,  органу  досудового  слідства  чи  дізнання,  а  також  за  наявності
обставин, передбачених ст. 247 Кодексу   України про адміністративні правопорушення.
4.15. Згідно з ч. 1 ст. 217 Кодексу   України про адміністративні правопорушення посадові
особи,  уповноважені  розглядати  справи  про  адміністративні  правопорушення,  можуть
накладати  адміністративні  стягнення,  передбачені  цим  Кодексом,  у  межах  наданих  їм
повноважень і лише під час виконання службових обов’язків.
4.16.  За  вчинення правопорушень Комісія  може накладати адміністративні  стягнення в
межах,  установлених  відповідною  статтею  Кодексу  України  про   адміністративні
правопорушення.
4.17. При накладанні стягнення Комісія враховує характер вчиненого  правопорушення,
особу-порушника,  ступінь  його  вини,  майновий  стан,  обставини,  що  пом’якшують  чи
обтяжують його відповідальність.
4.18.  Якщо одночасно розглядаються дві або більше справ про вчинення  однією особою
кількох  порушень,  Комісія  накладає  стягнення  в  межах  санкції,  встановленої  за  більш
серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може
бути приєднано одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність
за будь-яке з вчинених правопорушень.
4.19. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як  через 2 місяці з дня
вчинення  правопорушення,  а  при  триваючому  правопорушенні  -  2  місяці  з  дня  його
виявлення.



4.20. Постанова комісії повинна містити:
- найменування Комісії, яка винесла постанову;
- дату розгляду справи;
- відомості про особу, стосовно якої розглядається справа;
- викладення обставин, установлених при розгляді справи;
- зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за таке адміністративне 
правопорушення;
- прийняте по справі рішення.
4.20.1.  Постанова  Комісії  приймається  простою  більшістю  голосів  членів  Комісії,
присутніх на засіданні.
4.20.2. Постанову підписують голова засідання та відповідальний  секретар Комісії.
4.20.3.  Постанова  оголошується  негайно  після  закінчення  розгляду   справи.  Копія
постанови протягом 3 днів вручається або висилається особі, щодо якої її винесено.
4.20.4.  Копія  постанови  вручається  під  розписку.  В  разі  якщо  копія  постанови
висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.
4.20.5.  Постанова  про  накладання  адміністративного  стягнення  є  обов’язковою  для
виконання  державними  і  громадськими  органами,  підприємствами,  установами,
організаціями, посадовими особами і  громадянами.
4.20.6. Постанова у справі про адміністративне правопорушення набирає чинності після
закінчення строку оскарження (опротестування) цієї постанови, за винятком постанов про
застосування стягнення у вигляді попередження.
4.20.7. Комісія здійснює контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про
накладення  адміністративного  стягнення.  На  підставі  документа,  що  свідчить  про
виконання  постанови,  відповідальний  секретар  Комісії  робить  відповідну  відмітку  у
справі.

5. Оскарження та опротестування постанов у справах про адміністративні
правопорушення.

5.1.  Постанова  Комісії  у  справі  про  адміністративне  правопорушення   може  бути
оскаржена  до  виконавчого  комітету  Нижньосироватської  сільської  ради  або  районного
суду протягом 10 днів з дня винесення постанови особою, щодо  якої її винесено. У разі
пропуску зазначеного строку з поважних причин цей  строк Комісією за заявою особи,
щодо якої винесено постанову, може бути  поновлено.
5.2. Скарга на постанову подається безпосередньо до Комісії, яка винесла постанову.
5.3. Постанову Комісії може бути опротестовано прокурором.
5.4.  У  разі  надходження  скарги  або  протесту  на  постанову  Комісія   протягом  3  діб
надсилає скаргу (протест) разом зі справою до органу, куди  оскаржується постанова.
5.5.  Подання  у  встановлений  строк  скарги  на  постанову,  за  винятком   постанови  про
накладання  адміністративного  стягнення  у  вигляді   попередження,  а  також  винесення
прокурором протесту, зупиняє виконання  постанови до розгляду скарги або протесту

Керуюча справами виконавчого
комітету сільської ради                                                                   Ю.П. Проценко



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №103

від  26 листопада  2020 року
село Нижня Сироватка

Про  вчинення 
нотаріальних дій та дій прирівняних 
до нотаріально посвідчених

Керуючись ст. 245 Цивільного Кодексу України, ст. 40 Закону України
«Про нотаріат»,  ст.  38,  40 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Вчинення нотаріальних дій з  питань,  віднесених законом до відання
виконавчих  комітетів  та  дій  прирівняних  до  нотаріально  посвідчених  на
території села Нижня Сироватка покласти на секретаря Нижньосироватської
сільської ради Клименко Ольгу Миколаївну.

2.  Вчинення нотаріальних дій з питань, віднесених законом до відання
виконавчих  комітетів  та  дій  прирівняних  до  нотаріально  посвідчених  на
території  сіл  Старе  Село,  Вишневе,  Гірне,  Барвінкове  покласти  на
спеціаліста  Нижньосироватської  сільської  ради  Бульченко  Оксану
Миколаївну.

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.



Сільський голова                                                          В.Ю. Суспіцин

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №104

від  26 листопада  2020 року
село Нижня Сироватка

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

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

1. Оновити склад сільської комісії з питань техногенно — екологічної
безпеки i надзвичайних ситуацій та затвердити її склад (додаток 1).

2.  Рішення  виконавчого  комітету  №  2  від  31.01.2020  року  «Про
оновлення складу сільської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і
надзвичайних ситуацій» вважати таким, що втратило чинність.



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

Сільський голова                                         В.Ю. Суспіцин

Додаток 1
                                                                                      до рішення виконавчого комітету №104 
                                                                                             від 26.11.2020 року
 

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та налзвичайних ситуацій

Нижньосироватської сільської ради
 
№ 
з/п

Посада в 
комісії

Основна 
посада

ПІБ
Телефон

Домашня адреса
  

1 Голова комісії
Сільський 
голова

Суспіцин В.Ю.
694 – 
209

0992449605
с. Нижня 
Сироватка, вул. 
Туманівка, буд 47

2
Заступник 
голови

Староста Єременко С.В. 696-346 0958966186
с. Старе Село вул. 
Псільська, 24 А

3
Секретар 
комісії 

Начальник 
відділу 
соціального 
захисту 
населення

Войтенко О.М. 694-200 0661127600
с. Нижня 
Сироватка, вул. 
Сумська, буд 114

4 Член комісії

Начальник 
відділу 
земельних 
відносин, 
містобудування 
та благоустрою

Фесенко Л.Ю. 694-200 0957384517
с. Нижня 
Сироватка, вул. 
Сумська, буд 118

5 Член комісії

Начальник 
відділу планово-
фінансового та 
економічного 
розвитку-
головний 
бухгалтер

Костюк І.Є. 694-202 0666751865

с. Нижня 
Сироватка, вул. 
Першотравнева, буд
9

6 Член комісії
Начальник 
фінансового 
управління

Богомолова 
Н.П.  0502501203

с. Старе Село вул. 
Псільська буд 31

7 Член комісії 

Головний лікар 
«Ценральної 
АЗПСМ с. 
Нижня 
Сироватка»

Бойчин В.М. 694-120 0667366352

с. Нижня 
Сироватка, провул. 
Першотравневий, 
буд 2

8 Член комісії
Начальник 
відділу освіти

Шафоростова 
А.І.

696-346 0661968777
м. Суми проспект 
Михайла Лушпи 
буд 23 кв 196

9 Член комісії Директор Теліженко 696-346 0506300717 с. Старе Село вул. 



КПЕРЖ 
«Господар»

О.М. Кондратьєва буд 76

 

Керуюча справами виконавчого
 комітету сільської ради                                                         Ю.П.Проценко

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №105

від 26 листопада  2020 року
село Нижня Сироватка

Про втрату чинності рішення 
виконавчого комітету Червоненської 
сільської ради від 25.12.2009 № 103
 «Про встановлення тарифів на послуги з
утримання будинку, гуртожитків та
прибудинкової  території Сумського 
національного аграрного університету»     

Розглянувши лист Сумського національного аграрного університету від
19.11.2020  №  2828  та  у  зв’язку  з  віднесенням  Сумського  національного
аграрного університету до меж міста Суми, керуючись Законом України «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Постановою  Верховної  ради  України
від  15.09.2015  №  681-VIII «Про  зміну  і  встановлення  меж  міста  Суми  і
Сумського  району  Сумської  області»,  виконавчий  комітет
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету
Червоненської  сільської  ради  від  25.12.2009  №  103 «Про  встановлення
тарифів  на  послуги  з  утримання  будинку,  гуртожитків  та  прибудинкової
території Сумського національного аграрного університету».

2. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  керуючу  справами
(секретаря)  виконавчого  комітету  Нижньорсироватської
сільської ради - Проценко Юлію Петрівну.



Сільський голова                                                    В.Ю.Суспіцин

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №106

від 26 листопада 2020 року
село Нижня Сироватка

Про переведення дачного (садового) 
будинку у жилий будинок 

Керуючись ст. 8¹ Житлового кодексу УРСР, ст. 40 Закону України  «Про
місцеве  самоврядування  в  Україні»  відповідно  до  Порядку  переведення
дачних і садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам
у жилі будинки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
29.04.2015  року  №  321  розглянувши  заяву  Мазій  О.  Опро  переведення
дачного  (садового)  будинку  у  жилий  будинок  та  технічний  звіт  про
проведення   технічного  огляду  дачного  (садового)  будинку,  виконавчий
комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Перевести дачний (садовий) будинок у жилий будинок відповідно до
звіту  про  проведення  технічного  огляду  дачного  (садового)  будинку,  що
розташований  за  адресою:  Сумська  область,  Сумський  район,  землі
Нижньосироватської сільської ради за межами населеного пункту, садівниче
товариство «Плодоовочівник»  будинок  № 1026-1028.

2.  Присвоїти  поштову  адресу  жилому  будинку  за  адресою:  Сумська
область,  Сумський  район,  землі  Нижньосироватської  сільської  ради  за
межами населеного пункту, садівниче товариство «Плодоовочівник», будинок



№ 1026-1028.

Сільський голова                                                    В.Ю.Суспіцин

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №112

від 26 листопада 2020 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Нижня Сироватка  
по вул. Туманівка, вул. Першотравнева 

Розглянувши  заяву  начальника  відділу  земельних  відносин,
містобудування,  архітектури  та  благоустрою  Фесенко  Л.  Ю.   та  акт
обстеження  зелених  насаджень,  що  підлягають  видаленню  від  17.11.2020
року у кількості 75 шт. в селі Нижня Сироватка по вул. Туманівка та  вул.
Першотравнева  біля  буд.  4,  керуючись  Постановою  КМУ  №  1045  від
01.08.2006 року «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів
і квітників у населених пунктах України», п. 7 ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Нижньосироватської
сільської ради вирішив:

1.  Надати  дозвіл  начальнику  відділу  земельних  відносин,
містобудування,  архітектури  та  благоустрою  Фесенко  Л.  Ю.на  видалення
зелених насаджень у кількості 75 шт., а саме: клен – 35 шт., акація – 30 шт.,
верба  –  1  шт.,  липа  –  9  шт.  в  с.  Нижня  Сироватка  по  вул.  Туманівка,
Першотравнева біля буд. 4.



Сільський голова                                     В.Ю.Суспіцин

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №110
від 26 листопада 2020 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Нижня Сироватка  
по вул. Сумська, буд. 127
на території Нижньосироватської ЗОШ
І-ІІІ ст. ім. Б. Грінченка

Розглянувши заяву директора Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Б.
Грінченка  Панченко  Б.  О.  та  акт  обстеження  зелених  насаджень,  що
підлягають видаленню від 26.10.2020 року у кількості 24 шт. в селі Нижня
Сироватка по вул. Сумська, буд. 127 на території Нижньосироватської ЗОШ І-
ІІІ ст. ім. Б. Грінченка, керуючись Постановою КМУ № 1045 від 01.08.2006
року «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників
у  населених  пунктах  України»,  п.  7  ст.  30  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні» виконавчий комітет Нижньосироватської сільської
ради вирішив:

1. Надати  дозвіл,  директору  Нижньосироватської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
ім. Б. Грінченка Панченко Б. О., на видалення зелених насаджень у кількості
24 шт.,  а саме: яблуня – 13 шт.,  груша – 5 шт.,  вишня – 6 шт. в с.  Нижня
Сироватка по вул. Сумська, буд. 127 на території Нижньосироватської ЗОШ І-
ІІІ ст. ім. Б. Грінченка.



Сільський голова                                     В.Ю.Суспіцин

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №109

від 26 листопада 2020 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Нижня Сироватка  
по вул. Сумська, буд. 88

Розглянувши заяву громадянина та акт обстеження зелених насаджень,
що підлягають видаленню від 26.10.2020 року у кількості 4 шт. в селі Нижня
Сироватка по вул. Сумська, буд. 88, керуючись Постановою КМУ № 1045 від
01.08.2006 року «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів
і квітників у населених пунктах України», п. 7 ст. 30 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Нижньосироватської
сільської ради вирішив:

1.  Надати  дозвіл  громадянину  на  видалення  зелених  насаджень  у
кількості 4 шт., а саме: груша – 4 шт. в с. Нижня Сироватка по вул. Сумська,
буд. 88.

Сільський голова                                     В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №108

від 26 листопада 2020 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Нижня Сироватка  
по вул. Сумська, буд. 124

Розглянувши заяву громадянина та акт обстеження зелених насаджень,
що підлягають видаленню від 26.10.2020 року у кількості 1 шт. в селі Нижня
Сироватка по вул. Сумська, буд. 124, керуючись Постановою КМУ № 1045
від  01.08.2006  року  «Про  затвердження  Порядку  видалення  дерев,  кущів,
газонів і квітників у населених пунктах України», п. 7 ст. 30 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконавчий  комітет
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Надати дозвіл громадяну на видалення зелених насаджень у кількості
1 шт., а саме: береза – 1 шт. в с. Нижня Сироватка по вул. Сумська, буд. 124.

Сільський голова                                     В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №107

від 26 листопада 2020 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Нижня Сироватка  
по вул. Солонці, буд. 4

Розглянувши заяву громадянина та акт обстеження зелених насаджень,
що підлягають видаленню від 26.10.2020 року у кількості 3 шт. в селі Нижня
Сироватка, керуючись Постановою КМУ № 1045 від 01.08.2006 року «Про
затвердження  Порядку  видалення  дерев,  кущів,  газонів  і  квітників  у
населених  пунктах  України»,  п.  7  ст.  30  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні» виконавчий комітет Нижньосироватської сільської
ради вирішив:

1.  Надати  дозвіл  громадянину  на  видалення  зелених  насаджень  у
кількості 3 шт., а саме: верба – 3 шт. в с. Нижня Сироватка.

Сільський голова                                     В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №111

від 26 листопада 2020 року
село Нижня Сироватка

Про надання дозволу на 
видалення зелених насаджень
в с. Нижня Сироватка  
по вул. Сумська, біля буд. 43 

Розглянувши  заяву  начальника  відділу  земельних  відносин,
містобудування, архітектури та благоустрою Фесенко Л.Ю. та акт обстеження
зелених насаджень, що підлягають видаленню від 26.10.2020 року у кількості
2  шт.  в  селі  Нижня  Сироватка  по  вул.  Сумська,  біля  буд.  43  керуючись
Постановою КМУ № 1045 від 01.08.2006 року «Про затвердження Порядку
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах України», п.
7 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий
комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1.  Надати  дозвіл  начальнику  відділу  земельних  відносин,
містобудування,  архітектури та  благоустрою Фесенко  Л.  Ю.  на  видалення
зелених  насаджень  у  кількості  2  шт.,  а  саме:  верба  –  2  шт.  в  с.  Нижня
Сироватка.

Сільський голова                                     В.Ю.Суспіцин
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