
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №122

від 29 грудня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про внесення змін до рішення
виконавчого комітету
Червоненської сільської ради №50
від 11.12.2013 року
«Про уточнення адреси членів 
Садівничого товариства «Авіатор»

Розглянувши  заяву  гр.  Лісовиченко  О.  І.,  щодо  внесення  змін  до
рішення  виконавчого  комітету  Червоненської  сільської  ради  №  50  від
11.12.2013  року  «Про  уточнення  адреси  членів  Садівничого  товариства
«Авіатор»,  керуючись  п.1  ст.  52,  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні» виконавчий комітет Нижньосироватської сільської
ради вирішив:

1.  Внести  зміни  до  рішення  виконавчого  комітету  Червоненської
сільської  ради  №  50  від  11.12.2013  року  «Про  уточнення  адреси  членів
Садівничого товариства «Авіатор», а саме: в додатку до рішення виконавчого
комітету  №50  Червоненської  сільської  ради  від  11.12.2013  року  в  списку
членів  Садівничого  товариства  «Авіатор»  2-й  масив  в  пункті  58  замінити
прізвище з «Лисовиченко» на «Лісовиченко».

Сільський голова                                   В.Ю.Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №123

від 29 грудня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про затвердження плану роботи
виконавчого комітету 
Нижньосироватської сільської ради
на І півріччя 2021 року

Відповідно до ст.  52 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  розділу  3  Регламенту  роботи  виконавчого  комітету
Нижньосироватської  сільської  ради,  затвердженого  рішенням  виконавчого
комітету № 100 від 26.11.2020 р. та розглянувши план роботи виконавчого
комітету  на  І  півріччя  2021  року  виконавчий  комітет  Нижньосироватської
сільської ради вирішив:

1. Затвердити  план  роботи  виконавчого  комітету  Нижньосироватської
сільської ради на І півріччя  2021 року (Додаток 1).
2. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  керуючу  справами
(секретаря) виконавчого комітету сільської ради Проценко Ю.П.

Сільський голова                                   В.Ю.Суспіцин



Додаток № 1
до рішення виконавчого комітету № 
від 29.12.2020 р.
«Про затвердження плану роботи
виконавчого комітету Нижньосироватської
сільської ради
на І півріччя 2021 року»

План роботи виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради на 
І півріччя 2021 року

Дата
проведення
засідання

Питання для розгляду Відповідальні за
підготовку питання

29.01.2021 р. Про  підсумки  роботи  із  зверненнями
громадян за 2020 рік

Секретар сільської ради

Про  план  заходів  у  сфері  охорони
навколишнього природного  середовища
та  у  сфері  благоустрою  території
Нижньосироватської  сільської  ради   на
2021 рік

Керуюча справами
(секретар) виконавчого

комітету

Про план заходів до Дня Героїв Небесної
Сотні

Відділ освіти, культури,
молоді, спорту та туризму

Розгляд заяв Керуюча справами
(секретар) виконавчого

комітету
25.02.2021 р. Про закріплення території за суб’єктами

благоустрою  (органи  місцевого
самоврядування,  підприємствами,
установами,  організаціями,  фізичними
особами – підприємцями, громадянами)

Керуюча справами
(секретар) виконавчого

комітету

Про  виконання  Програми  економічного
та  соціального  розвитку
Нижньосироватської  сільської  ради  за
2020 рік

Керуюча справами
(секретар) виконавчого

комітету

Розгляд заяв Керуюча справами
(секретар) виконавчого

комітету
30.03.2021 р. Про проведення акції «За чисте довкілля» Секретар сільської ради,

Керуюча справами
(секретар) виконавчого

комітету, Відділ земельних
відносин,  містобудування

та благоустрою
Про план заходів до Дня Чорнобильської
трагедії 

Відділ освіти, культури,
молоді, спорту та туризму

Розгляд заяв Керуюча справами
(секретар) виконавчого

комітету
29.04.2021 р. Про план заходів з відзначення Дня Відділ освіти, культури,



пам’яті та примирення та Дня Перемоги  
над нацизмом у Другій Світовій війні

молоді, спорту та туризму

Розгляд заяв Керуюча справами
(секретар) виконавчого

комітету
27.05.2021 р. Про  організацію  відпочинку  дітей  на

період літніх канікул 
Відділ освіти, культури,

молоді, спорту та туризму
Про затвердження заходів щодо 
запобігання виникненню пожеж у побуті, 
лісах та сільськогосподарських угіддях 
протягом пожежного періоду

Загальний відділ

Про  затвердження  плану  заходів  з
відзначення Дня Конституції України

Відділ освіти, культури,
молоді, спорту та туризму

Розгляд заяв Керуюча справами
(секретар) виконавчого

комітету
30.06.2021 р. Про план роботи виконавчого комітету на

ІІ півріччя 2021 р.
Керуюча справами

(секретар) виконавчого
комітету

Розгляд заяв Керуюча справами
(секретар) виконавчого

комітету

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



Нижньосироватська сілська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення № 124

від 29 грудня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про внесення доповнення до  
технологічних та інформаційних карток 
адміністративних послуг, що надаються 
виконавчими органами 
Нижньосироватської  сільської ради  

Керуючись  законами  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
«Про адміністративні послуги», «Про нотаріат», «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»,
«Про  державну  реєстрацію  актів  цивільного  стану»,  на  виконання  листа
Міністерства  цифрової  трансформації  України  від  27.11.2020  р.  № 1/06-2-
6306  та  з  метою  покращення  якості  надання  адміністративних  послуг
виконавчими  органами  Нижньосироватської  сільської  ради,  виконавчий
комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Внести  доповнення  до  інформаційних та  технологічних карток
адміністративних  послуг,  що  надаються  в  виконавчих  органах
Нижньосироватської сільської ради.  

2. Доповнити  інформаційні  та  технологічні  картки  таким  абзацом:
Перевірку документів можна проводити за допомогою Єдиного державного
веб-порталу  електронних  послуг  «Порталу  Дія»,  у  тому  числі  з
використанням мобільного додатку «Порталу Дія».

3. Секретарю Нижньосироватської  сільської  ради  Клименко  О.М.
забезпечити  оприлюднення  інформаційних  та  технологічних  карток  на
офіційному  веб – сайті Нижньосироватської сільської ради з доповненнями. 

4. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  секретаря
Нижньосироватської сільської ради Клименко О.М.

Сільський голова                                                              В.Ю. Суспіцин



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення №125

від 29 грудня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про розгляд клопотання Служби у 
справах дітей Сумської РДА щодо 
взяття на квартирний облік 
дитини-сироти Синяговського Є.М. 

Відповідно  до  пункту  2  пункту  «а» статті  30  Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», статей 34, 36, 39, 40 Глави 1 Розділу ІІІ
Житлового кодексу України,  Постанови Кабінету Міністрів України від 11
грудня  1984 року  № 470 «Про затвердження Правил обліку  громадян,  які
потребують поліпшення житлових умов,  і  надання  їм  жилих приміщень  в
Українській  РСР»  із  змінами,  Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
06.04.2011 р. № 365 «Про внесення змін до деяких рішень Уряду з питань
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов», розглянувши
клопотання  Служби  у  справах  дітей  Сумської  РДА  від  30.11.2020  року
№ 775/01-13 про взяття на квартирний облік дитини-сироти Синяговського
Євгена  Михайловича  23.01.2004  р.н.,  виконавчий  комітет
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Відмовити у взятті на квартирний облік дитини-сироти Синяговського
Є. М. 23.01.2004 р.н., у зв’язку з поданням документів у неповному обсязі,
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 р. № 365
«Про внесення змін до деяких рішень Уряду з питань обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов».

Сільський голова В.Ю. Суспіцин 



Нижньосироватська сілська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення № 126

від 29 грудня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про затвердження плану роботи 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій 
Нижньосироватської сільської ради на 2021 рік 

Відповідно до ст.  38 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та
підвищення  рівня  захисту  населення  на  території  Нижньосироватської
сільської  ради  виконавчий  комітет  Нижньосироватської  сільської
ради вирішив: 

1. Затвердити план  роботи комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  Нижньосироватської  сільської  ради  на
2021 рік (додаток 1).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на  сільського голову
Нижньосироватської сільської ради Суспіцина В.Ю.

 

Сільський голова                                                      В.Ю. Суспіцин



Додаток № 1
до рішення виконавчого комітету № 
від 29.12.2020 р.
«Про затвердження плану роботи 
комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій 
Нижньосироватської сільської ради
 на 2021 рік»

ПЛАН
роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Нижньосироватської сільської ради на 2021

рік

№
з/п

Питання для розгляду на засіданнях
комісії

Строк проведен
ня

Відповідальні Дата подання
матеріалів

Відмітка
про

виконання
1 2 3 4 5 6
1. Про дотримання карантинних обмежень 

спричинених виникненням гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2  

Січень та за
потребою
постійно

члени комісії ТЕБ та ТС
сільської ради

постійно до закінчення
карантинних обмежень

2. Про запобігання загибелі людей на водних
об’єктах та підвищення оперативної 
готовності у період святкування 
релігійного свята «Богоявлення господнє»
(Хрещення).

18, 19 січня дільничний інспектор,
члени виконкому,

депутати сільської ради

січень

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

Січень члени комісії з ТЕБ та НС,
члени виконкому,

депутати сільської ради,

січень



4. Про  стан  утримання  захисних  споруд
цивільного захисту сіл.
Про стан проведення технічної 
інвентаризації захисних споруд цивільного 
захисту

Січень члени виконкому,
депутати сільської ради,

члени комісії з ТЕБ та НС

січень

5. Аналіз  пожеж,  що  виникли  у  житловому
секторі  та  проведення  роз’яснювальної,
агітаційно-масової роботи серед населення
з  метою  попередження  травмування  та
загибелі  людей  протягом  2021  року  для
зменшення  кількості  пожеж  і  трагічних
наслідків від них

Кінець лютого
місяця

члени комісії з ТЕБ та НС,
члени виконкому,

депутати сільської ради

кінець лютого місяця

6. Про заходи щодо забезпечення 
протипожежного захисту населених 
пунктів, природних екосистем та 
сільгоспугідь у весняно-літній 
пожежонебезпечний період 2021 року

Квітень дільничний інспектор,
члени виконкому,

депутати сільської ради

квітень

7. Про  виконання  плану  організаційних  і
практичних  заходів  щодо  запобігання
загибелі  людей  на  водних  об’єктах
відповідно  до  Правил  охорони  життя
людей  на  водних  об'єктах  України,
затверджених  наказом  МВС  України  від
10.04.2017 № 301

Травень члени комісії з ТЕБ та НС,
члени виконкому,

депутати сільської ради.

травень



8. Про забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 
населення у весняно-літній період 2021 
року

Квітень-
травень

члени комісії з ТЕБ та
НС , члени виконкому,

депутати сільської ради,
головний лікар КНП

центральної амбулаторії
загальної практики
сімейної медицини
Нижньосироваткої

сільської ради,
ветеринарні лікарі

квітень - травень

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

Травень члени виконкому,
депутати сільської ради,

головний лікар КНП
центральної амбулаторії

загальної практики
сімейної медицини
Нижньосироваткої

сільської ради,
ветеринарні лікарі

до червня

10. Про заходи локалізації карантинного 
бур'яну амброзії полинолистої

Червень –
серпень

члени виконкому,
депутати сільської ради,

члени комісії з ТЕБ та НС

червень – серпень

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

Червень члени комісії з ТЕБ та НС,
члени виконкому,

депутати сільської ради

до 14 червня

12. Про забезпечення протипожежного 
захисту закладів освіти у 2021/2022 
навчальному році

Серпень члени комісії з ТЕБ та НС,
члени виконкому,

депутати сільської ради,

до 23 серпня



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

Серпень члени комісії з ТЕБ та НС,
члени виконкому,

депутати сільської ради,

до 23 серпня

14. Про підготовку до опалювального сезону 
та готовність сил та засобів  до осінньо-
зимового періоду 2021-2022 років 

Вересень члени комісії з ТЕБ та НС,
члени виконкому,

депутати сільської ради,

до 15 жовтня

15. Про стан готовності до реагування на 
надзвичайні ситуації осінньо-зимового 
періоду 2021 – 2022 років.

Листопад члени комісії з ТЕБ та НС,
члени виконкому,

депутати сільської ради,

до
22 листопада

16. Про затвердження Плану роботи комісії з 
питань техногенно- екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій 
Нижньосирогватської сільської ради 
об’єднаної територіальної громади на 
20221 рік

Грудень члени комісії з ТЕБ та НС,
члени виконкому,

депутати сільської ради,

до
29 грудня

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



Нижньосироватська сілська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення № 127

від 29 грудня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про затвердження плану заходів
цивільного захисту населення
по Нижньосироватській сільській раді
на 2021 рік 

Відповідно до ст.  38 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та
підвищення  рівня  захисту  населення  на  території  Нижньосироватської
сільської  ради  від  їх  наслідків,  забезпечення  чіткої  взаємодії  в  умовах
надзвичайних  ситуацій,  заслухавши  та  обговоривши  запропонований
сільським  головою Суспіциним  В.Ю. план  основних  заходів  цивільного
захисту  населення  на  2021 рік,  виконавчий  комітет Нижньосироватської
сільської ради вирішив: 

1. Затвердити  план  заходів  цивільного  захисту  на  території
Нижньосироватської сільської ради на 2021 рік (Додаток 1).

2. Контроль  за  виконання  рішення  покласти  на  сільського  голову
Нижньосироватської сільської ради Суспіцина В.Ю.

 

Сільський голова                                                      В.Ю. Суспіцин



Додаток № 1
до рішення виконавчого комітету № 
від 29.12.2020 р.
«Про затвердження плану
 заходів цивільного захисту населення 
по Нижньосироватській сільській раді на 
2021 рік »

План
заходів цивільного захисту 

по Нижньосироватській сільській раді на 2021 рік

№ 
п/п

Заходи Відповідальні Термін
виконання

1 Збір керівного складу цивільного захисту 
сільської ради для підбиття підсумків 
роботи у сфері цивільного захисту за 2020 
рік та визначення основних завдань на 2021 
рік

Сільський голова січень 2021
року

2 Проведення засідань комісії ТЕБ та НС 
Нижньосироватської сільської ради

Сільський голова протягом року
за потреби

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

Спеціаліст відділу освіти,
культури, молоді, спорту
та туризму сільської ради

протягом року

4
Проведення у дошкільних, шкільних 
навчальних закладах:
-тижня безпеки дитини;
-тижня знань з основ безпеки 
життєдіяльності

Нижньосироватська ЗОШ
І-ІІІ ступенів ім. Бориса

Грінченка, Старосільська
ЗОШ І – ІІІ ступенів, ДНЗ
(я/с) «Золотий ключик»,

ДНЗ «Казка»

квітень -
травень,

вересень -
листопад

5 Розміщення у приміщенні сільської ради на 
інформаційних стендах організаційно-
методичних вказівок з  організації 
підготовки та навчання населення щодо дій 
при загрозі і виникненні надзвичайних 
ситуацій техногенного характеру на 2021 

Відповідальні
консультаційного пункту

протягом року



рік

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

Виконавчий комітет
сільської ради

протягом року

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

Виконавчий комітет
сільської ради

протягом року

8 Уточнення переліку потенційно 
небезпечних об’єктів на території села

Виконавчий комітет
сільської ради

протягом року

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

Виконавчий комітет
сільської ради

протягом року

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

Виконавчий комітет
сільської ради

протягом року

11 Перевірка стану готовності об’єктів 
житлово-комунального господарства до 
роботи в осінньо-зимовий період 2021 – 
2022 років

Виконавчий комітет
сільської ради

протягом року

12 Здійснення заходів щодо запобігання  
виникненню надзвичайних ситуацій 
(зменшення втрат) під час повені та  
паводків у 2021 році

Виконавчий комітет
сільської ради, депутати

сільської ради

до травня, та
протягом
літнього
періоду



13 Продовження проведення технічної 
інвентарізації захисних споруд цивільного 
захисту

Виконавчий комітет
сільської ради

протягом року

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

Відділ планово –
фінансовий та

економічного розвитку

протягом року

15 Продовження роботи консультаційного 
пункту з питань цивільного захисту 
населення

Відповідальні за
консультаційний пункт

протягом року

16 Організація та проведення зборів керівного 
складу цивільного захисту щодо підбиття 
підсумків цивільного захисту за 2021 рік та 
визначення основних завдань у зазначеній 
сфері на 2022 рік

Сільський голова грудень 2021
року

17 Складання плану основних заходів 
цивільного захисту населення на території 
Нижньосироватської сільської ради на 2022 
рік

Спеціаліст загального
відділу сільської ради

грудень 2021
року

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

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення №128

від 29 грудня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про визначення  переліку 
об’єктів та видів суспільно – корисних  
робіт на яких відбуватимуть 



адміністративні стягнення у вигляді
оплачуваних  суспільно – корисних 
громадських робіт адмінпокаранні на 2021 рік

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання
шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі
сплати аліментів», заслухавши інформацію про необхідність затвердження
визначення  переліку об’єктів та видів оплачуваних суспільно  корисних
громадських  робіт  на  яких  відбуватимуть  адміністративне  стягнення  у
вигляді оплачуваних суспільно корисних громадських робіт  на території
сіл: с. Нижня Сироватка, с. Старе Село, с. Вишневе,  с. Барвінкове, с. Гірне
виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Затвердити  перелік  об’єктів  та  види  оплачуваних  суспільно
корисних  громадських  робіт  на  яких  відбуватимуть  адміністративні
стягнення у вигляді оплачувальних суспільно корисних громадських робіт
адмінпокарані (додаток 1).
2. Погодити  з  Сумським  районним  відділом  філією  ДУ  «Центр
пробації»  в  Сумській  області  перелік  об’єктів  та  види  оплачуваних
суспільно  корисних  громадських робіт (додаток 1).
3. Своєчасно інформувати Сумський районний відділ філію ДУ «Центр
пробації» в Сумській  області.
4. Вести облік  та  щомісячно інформувати Сумський районний відділ
філію  ДУ  «Центр  пробації»  в  Сумській  області  про  кількість
відпрацьованих годин та їх  ставлення до праці.

Сільський голова                                                     В.Ю. Суспіцин

Додаток № 1
до рішення виконавчого комітету № 
від 29.12.2020 р.
«Про визначення  переліку об’єктів
 та видів суспільно – корисних  робіт на яких 
відбуватимуть адміністративні стягнення у 
вигляді оплачуваних  суспільно – корисних 
громадських робіт адмінпокарані на 2021 рік»

Перелік 
об’єктів та види суспільно корисних  робіт на яких відбуватимуть

адміністративні стягнення у вигляді оплачуваних суспільно  корисних
громадських робіт адмінпокарані на 2021 рік.

Перелік об’єктів:
Місцевий парк
Кладовища села



Вулиці села 
Узбіччя доріг 
ДНЗ (ясла – садок) «Золотий ключик» та ДНЗ (ясла – садок) «Казка»
Нижньосироватська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів ім. Б.Грінченка
Старосільська ЗОШ І – ІІІ ступенів, лікарня та амбулаторія.

Види суспільно – корисних робіт:

Зима:
Підсобні  роботи  та  роботи  з  будівництва  та  ремонту  об’єктів,  які

знаходяться  на  балансі  Нижньосироватської  сільської  ради,  об’єктів
соціальної сфери:  ДНЗ (ясла – садок) «Золотий ключик», ДНЗ (ясла – садок)
«Казка»,  Нижньосироватська  загальноосвітня  школа  І  –  ІІІ  ступенів
ім. Б.Грінченка,  Старосільська ЗОШ І – ІІІ ступенів; 

Осінь:
Прибирання  території  села  Нижня  Сироватка,  села  Старе  Село

(вигрібання  листя,  знищення  бур’янів,  видалення  сухих  дерев,  гілок),
підсобні роботи та роботи з будівництва та ремонту об’єктів, які знаходяться
на  балансі  Нижньосироватської  сільської  ради,  об’єктів  соціальної  сфери:
ДНЗ                          (ясла – садок) «Золотий ключик», ДНЗ (ясла – садок)
«Казка»,  Нижньосироватська  загальноосвітня  школа  І  –  ІІІ  ступенів  ім.
Б.Грінченка,  Старосільська ЗОШ І – ІІІ ступенів;

Весна:
Підсобні  роботи  та  роботи  з  будівництва  та  ремонту  об’єктів,  які

знаходяться  на  балансі  Нижньосироватської  сільської  ради,  об’єктів
соціальної сфери:  ДНЗ (ясла – садок) «Золотий ключик», ДНЗ (ясла – садок)
«Казка»,  Нижньосироватська  загальноосвітня  школа  І  –  ІІІ  ступенів
ім. Б.Грінченка,  Старосільська ЗОШ І – ІІІ ступенів. Прибирання території
села  Нижня  Сироватка,  села  Старе  Село   (  вигрібання  листя,  видалення
сухих  дерев,  гілок,  фарбування  вапном  дерев),  прибирання  сміття  на
сільських кладовищах;

Літо:
Підсобні  роботи  та  роботи  з  будівництва  та  ремонту  об’єктів,  які

знаходяться  на  балансі  Нижньосироватської  сільської  ради,  об’єктів
соціальної сфери:  ДНЗ (ясла – садок) «Золотий ключик», ДНЗ (ясла – садок)
«Казка»,  Нижньосироватська  загальноосвітня  школа  І  –  ІІІ  ступенів  ім.
Б.Грінченка,   Старосільська  ЗОШ  І  –  ІІІ  ступенів,  косіння  бур’яну,
прибирання  території  села  Нижня  Сироватка,  села  Старе  Село,  сільських
кладовищ. 

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

Погоджено:
Начальник Сумського районного 



відділу філії ДУ «Центр пробації» 
в Сумській області
підполковник внутрішньої служби                                 О. Долгозв’яга

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення №129

від 29 грудня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про оновлення складу сільської 
комісії  з питань евакуації 



Відповідно до частини першої статті 38, пунктів 1, 8, 9 статті 40 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Кодексу  цивільного
захисту  населення  України,  постанови Кабінету  Міністрів  України  від  30
жовтня                    2013 р. № 841 «Про затвердження Порядку проведення
евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій
техногенного  та  природного  характеру»,  розпорядження  голови  Сумської
обласної державної адміністрації від 11.03.2015 № 137-ОД «Про утворення
обласної  комісії  з  питань  евакуації», з  метою  своєчасного  й  ефективного
планування,  підготовки,  організації  та  проведення  в  Сумському  районі
заходів  з  евакуації  у  мирний час  і  особливий період,  захисту  населення  і
територій  від  можливого  впливу  наслідків  у  разі  загрози  виникнення  або
виникнення надзвичайних ситуацій  техногенного чи природного характеру
виконавчий комітет  Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Оновити склад сільської комісії  з питань евакуації та затвердити її
склад (додаток 1).

2.  Рекомендувати  керівникам  підприємств,  установ,  організацій  до
01.02.2021 р. привести  документи  з  питань  евакуації  населення  у
відповідність  з  вимогами   постанови Кабінету  Міністрів  України  від
30.10.2013 № 841                 «Про затвердження Порядку проведення евакуації
у  разі  загрози  виникнення  або  виникнення  надзвичайних  ситуацій
техногенного та природного характеру» і коригувати їх щороку станом на 1
січня.

3. Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  секретаря
Нижньосироватської сільської ради Клименко О.М.

Сільський голова                                                           В.Ю. Суспіцин

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №130

від 29 грудня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про присвоєння 



поштової адреси

Розглянувши заяву гр. Кулик В. О., , щодо присвоєння поштової адреси
будинку  садибного  типу  з  господарськими   будівлями  та  спорудами,  що
знаходиться  за  адресою:  с.  Барвінкове,  вул.  Барвінкова  Сумського  району
Сумської  області,  керуючись  п.1  ст.  52  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», з метою впорядкування адресного господарства
Нижньосироватської сільської ради виконавчий комітет Нижньосироватської
сільської ради вирішив:

1. Присвоїти поштову адресу будинку садибного типу з господарськими
будівлями  та  спорудами,  що  належить  Кулик  В.  О.:  Сумська  область,
Сумський район, с. Барвінкове, вулиця Барвінкова, буд. 4Б (чотири Б).

Сільський голова                                   В.Ю.Суспіцин

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №131

від 29 грудня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про уточнення поштової адреси 
житлового будинку



Розглянувши заяву гр. Самчин Л.М., що діє за дорученням в інтересах
Самчин  В.  С.,  ,  щодо  внесення  змін  до  адреси  житлового  будинку,
господарських  будівель  і  споруд  та  земельних ділянок,  що знаходиться  за
адресою:  вул.  Першотравнева,  с.  Старе  Село,  Сумського  району  Сумської
області, у зв’язку з подвійною нумерацією будинків по вулиці Першотравнева
та  з  метою  впорядкування  адресного  господарства  Нижньосироватської
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  поштову  адресу  житлового  будинку,  господарських
будівель  і  споруд,  земельних  ділянок,  що  належать  Самчину  В.  С.  згідно
свідоцтва  про  право  на  спадщину  за  заповітом,  реєстраційний  номер
25751525 від 15.12.2008 року, а саме: змінити з вулиці Першотравнева, буд. 9
с. Старе Село Сумського району Сумської області на вулиця Першотравнева,
буд. 9/1, с. Старе Село Сумського району Сумської області. 

Сільський голова                                   В.Ю. Суспіцин

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення №132

від 29 грудня 2020 року
село Нижня Сироватка

Про визначення переліку об’єктів 
та видів безоплатних суспільно корисних 
громадських pобіт на яких відбуватимуть 
кримінальне покарання та адміністративне



стягнення у вигляді безоплатних 
суспільно корисних громадських pобіт
засуджеиі та адмінпокаранні на 2021 piк

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні  та  заслухавши  інформацію  про  необхідність  затвердження
визначення  переліку  об’єктів  та  видів  безоплатних  суспільно  корисних
громадських  pбіт  на  яких  відбуватимуть  кримінальне  покарання  та
адміністративне  стягнення  у  вигляді  безоплатних  суспільно  корисних
громадських  pобіт  засуджені  та  адмінпокарані  на  території  ciл:
с.  Нижня Сироватка,  с.  Старе Село,  с.  Вишневе,  с.  Барвінкове,  с.  Гірне
виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Затвердити перелік об’єктів, види безоплатних суспільно корисних
громадських  pобіт  на  яких  відбуватимуть  кримінальне  покарання  та
адміністративне  стягнення  у  вигляді  безоплатних  суспільно  корисних
громадських pобіт засуджені та адмінпокарані (додаток 1).

2.  Погодити  з  Сумським  районним  відділом  філією  ДУ  «Центр
пробації»  в  Сумській  області  перелік  об’єктів  та  види  безоплатних
суспільно корисних громадських pобіт (додаток 1).

3. Своєчасно  інформувати  Сумський  районний  відділ  філію  ДУ
«Центр пробації» в Сумській області.

4. Вести  облік та щомісячно  інформувати Сумський районний відділ
філію  ДУ  «Центр  пробації»  в  Сумській  області  про  кількість
відпрацьованих годин покараними та їx ставлення до праці.

Сільський голова В.Ю. Суспіцин

Додаток № 1
до рішення виконавчого комітету № 
від 29.12.2020 р.
«Про визначення переліку об’єктів 
та видјв безоплатних суспільно корисних 
громадських pбіт на яких відбуватимуть 
кримінальне покарання та адміністративне
стягнення у вигляді безоплатних 
суспільно  корисних громадських pобіт
засуджеиі та адмінпокарані на 2021 piк»

Перелік 
об’єктів та види суспільно корисних громадських робіт на яких

відбуватимуть кримінальне покарання та адміністративні стягнення у
вигляді безоплатних суспільно корисних громадських робіт засуджені та

адмінпокарані на 2021 рік.
Перелік об’єктів

Памятники загиблим воїнам
Пам'ятник жертвам Голодомору 1932 — 1933 роки 
Місцевий парк 
Зупинки громадського транспорту
Кладовища ciл



Вулиці ciл
Узбіччя дopir
ДНЗ (ясла — садок) «Золотий ключик» та ДНЗ (ясла — садок) «Казка»
Нижньосироватська  загальноосвітня  школа  І—  III  ступенів  iм.  Б. Грінченка,
Старосільська ЗОШ І— III ступенів
Будиноки культури села Нижня Сироватка та села Старе Село
Комунальне  некомерційне  підприємство «Центральна АЗПСМ села  Нижня Сироватка»
Нижньосироватської сільської ради, АЗПСМ с. Старе Село.

Види суспільно корисних громадських робіт: 
Зима. Розчищення  снігу  біля пам’ятників  загиблих  воїнів, господарські роботи  в

Будинках культури, ДНЗ (ясла — садок) «Золотий ключик», ДНЗ (ясла — садок) «Казка»,
Нижньосироватська загальноосттня школа І — Ш ступенів ім. Б. Грінченка, Старосільська
ЗОШ І — Ш ступенів, Комунальне некомерцйне підприємство «Центральна АЗПСМ села
Нижня  Сироватка»  Нижньосироватської сільської  ради,  АЗПСМ  с.  Старе  Село.
прибирання ринкової площі.

Весна. Прибирання територій села Нижня Сироватка села Старе Село (вигрібання
листя,  видалення сухих дерев, гілок, фарбування вапном дерев, насадження квітів біля
пам’ятників загиблих воїнів, пам'ятника жертвам Голодомору)

Літо. Косіння  бур’янів,  прибирання території  сіл  Нижня  Сироватка  та Старе
Село, прибирання ринкової площі.

Осінь. Прибирання території села Нижня Сироватка,  села Старе Село (вигрібання
листя, знищення бур'янів, видалення сухих дерев, гілок, прибирання ринкової площі.

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

Погоджено:
Начальник Сумськогорайонного 
відділу філії ДУ «Центр пробації» 
в Сумській області
підполковник внутрішньої служби                                                      О.О. Долгозвяга
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