
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 1

від 29 січня 2021 року
село Нижня Сироватка

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

Керуючись  п.  7  ч.  «а»  ст.  30  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  план  заходів  у  сфері  охорони
навколишнього природного середовища та в сфері благоустрою на території
Нижньосироватської  сільської  ради  на  2021  рік,  з  метою  наведення
належного санітарного порядку  на  території  Нижньосироватської  сільської
ради, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Затвердити план заходів у сфері охорони навколишнього природного
середовища  та  в  сфері  благоустрою  на  території  Нижньосироватської
сільської ради на 2021 рік (додається).

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

Сільський голова                                       Вячеслав СУСПІЦИН



Додаток
до рішення виконавчого комітету № 1
від 29.01.2021 року
«Про план заходів у сфері охорони 
навколишнього природного середовища та в 
сфері благоустрою  на території 
Нижньосироватської сільської ради»

ПЛАН ЗАХОДІВ
у сфері охорони навколишнього природного середовища та у сфері

благоустрою території Нижньосироватської сільської ради на 2021 рік

№
п/
п

Назва заходу Період Виконавець

1. Затвердження  закріпленої  території  за
суб’єктами  благоустрою  (підприємствами,
установами,  організаціями,  фізичними
особами – підприємцями, громадянами)

березень Виконавчий  комітет
Нижньосироватської  сільської
ради

2. Затвердження  правил  благоустрою
Нижньосироватської сільської ради

липень Виконавчий  комітет
Нижньосироватської  сільської
ради

3. Проведення  інформаційно-роз’яснювальної
роботи  щодо  недопущення  порушень
Правил  благоустрою  території
Нижньосироватської сільської ради 

постійно Виконавчий  комітет
Нижньосироватської  сільської
ради
секретар сільської ради
керуюча  справами  (секретар)
виконавчого комітету
староста
начальник  відділу  земельних
відносин,  містобудування  та
благоустрою
спеціаліст  ІІ  категорії  сільської
ради

4. Проведення  роз’яснювальної  роботи  щодо
заключення  договорів  на  вивіз  ТПВ  з
власних,  орендованих,  закріплених  та
прилеглих  територій  підприємств,  установ,
організацій, фізичних осіб-підприємців

Протягом
року

сільський голова 
секретар сільської ради
керуюча  справами  (секретар)
виконавчого комітету
староста
начальник  відділу  земельних
відносин,  містобудування  та
благоустрою
спеціаліст  ІІ  категорії  сільської
ради

5. Посилити  роботу  щодо  виявлення
порушників  Правил  благоустрою  території
Нижньосироватської сільської ради 

ІІ-ІІІ
квартал
2021 року

секретар сільської ради
керуюча  справами  (секретар)
виконавчого комітету
староста
начальник  відділу  земельних
відносин,  містобудування  та
благоустрою
спеціаліст  ІІ  категорії  сільської



ради
6. Проведення  щорічної  акції  «За  чисте

довкілля»
квітень-
травень
2021 року

Виконавчий  комітет
Нижньосироватської  сільської
ради,  підприємства,  установи,
організації,  фізичні  особи  –
підприємці, жителі сіл

7. Ліквідація  старих,  аварійних,  фаутних,
сухостійних,  вражених  омелою  та
самосійних дерев

протягом
року

Виконавчий  комітет
Нижньосироватської  сільської
ради

8. Боротьба  з  бур’янами  та  амброзією
полинолистною

ІІ-ІІІ
квартал
2021 року

Виконавчий  комітет
Нижньосироватської  сільської
ради,  підприємства,  установи,
організації,  фізичні  особи  –
підприємці, жителі села

9. Закупівля та висадка саджанців дерев, кущів на  весні
та  (або)
восени

Виконавчий  комітет
Нижньосироватської  сільської
ради

10. Ліквідації  навалів  сміття  та
несанкціонованих (стихійних) звалищ сміття

Протягом
року

Виконавчий комітет
Нижньосироватської  сільської
ради

Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                               Юлія ПРОЦЕНКО



НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення №2

від 29 січня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про затвердження інформаційних карток
соціальних послуг, що надаються КУ 
«Центр надання соціальних послуг 
Нижньосироватської сільської ради 
Сумського району Сумської області»  

Керуючись  статтею  34  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  Закону  України  «Про  соціальні  послуги»,  Наказу  Міністерства
соціальної  політики  України  №  828  від  28.10.2014  р.  «Про  затвердження
Методичних  рекомендацій  щодо  інформування  населення  про  соціальні
послуги»,  з  метою  забезпечення  широкого  інформування  населення  про
надання  соціальних  послуг,  виконавчий  комітет  Нижньосироватської
сільської ради вирішив:

1. Затвердити інформаційні картки соціальних послуг, що надаються в
комунальній  установі  «Центр  надання  соціальних  послуг
Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області»
(додаються).

2.  Керуючій  справами  (секретарю)  виконавчого  комітету  забезпечити
оприлюднення  інформаційних  карток  на  офіційному  веб-сайті
Нижньосироватської сільської ради. 

3.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на керуючу  справами
(секретаря) виконавчого комітету.

Сільський голова                                                Вячеслав СУСПІЦИН



Додаток 1
до рішення виконавчого комітету № 
від 29.01.2021 року
«Про затвердження інформаційних карток 
соціальних послуг, що надаються 
КУ «Центр надання соціальних послуг
Нижньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської області»

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
послуги "ДОГЛЯД ВДОМА"

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг
Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області»

Інформація про суб'єкт надання послуги

1 Місцезнаходження Юридична адреса: вул. Сумська  167, с. Нижня 
Сироватка, Сумський район, Сумська область, 42356;

Фактична адреса: вул. Сумська  167, с. Нижня 
Сироватка, Сумський район, Сумська область, 42356;

2 Інформація щодо режиму 
роботи

Початок роботи: 800.
Обідня перерва: 1200-1300

Закінчення роботи: 1715 (у п’ятницю - 1500)

3 Телефон / факс, електронна 
адреса, офіційний веб-сайт

Телефон: (0542)694-209, 694-200

E-mail rada16@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

4 Закони України Закони України "Про соціальні послуги"                            
від 17.01.2019 № 2671-  V  III  .  

5 Акти Кабінету Міністрів 
України

 Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №
587 «Про організацію надання соціальних послуг»; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 
428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на
соціальні послуги»; Постанова Кабінету Міністрів 
України від 01.06.2020 № 429 «Про затвердження 
Порядку установлення диференційованої плати за 
надання соціальних послуг»; Постанова Кабінету 
Міністрів України від 26.06.2019 № 576 «Про 
затвердження Порядку надання соціальних послуг 

https://ips.ligazakon.net/document/view/T192671?ed=2019_01_17
https://ips.ligazakon.net/document/view/T192671?ed=2019_01_17


особам з інвалідністю та особам похилого віку, які 
страждають на психічні розлади»; Постанова Кабінету 
Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання 
діяльності територіальних центрів соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)" (із 
змінами).

6 Акти центральних органів 
виконавчої влади

Наказ Міністерства соціальної політики України від 
16.11.2020      №  769 «Про затвердження форм 
документів, необхідних для  надання соціальних 
послуг»,  наказ Міністерства соціальної політики 
України  від 14.07.2016  № 762 зі змінами, наказ 
Міністерства соціальної політики України від 16.06.2020
№ 419 «Про затвердження Методики обчислення 
середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання 
соціальних послуг»; наказ Міністерства соціальної 
політики України від 13.11.2013 № 760 «Про 
затвердження Державного стандарту догляду вдома».

Умови отримання адміністративної послуги

7 Підстава для отримання Перебування  громадян  у  складній  життєвій  ситуації  у
зв'язку з  похилим віком, частковою або повною втратою
рухової  активності,  пам’яті;  невиліковними хворобами,
хворобами,  що  потребують  тривалого  лікування;
психічними та  поведінковими розладами,  у тому числі
внаслідок  вживання  психоактивних  речовин;
інвалідністю;  бездомністю;  безробіттям;
малозабезпеченістю особи;  втратою соціальних зв’язків,
у тому числі під час перебування в місцях позбавлення
волі;  домашнім  насильством;  шкодою,  завданою
пожежею,  стихійним  лихом,  катастрофою,  бойовими
діями,  терористичним  актом,  збройним  конфліктом,
тимчасовою окупацією;

8 Зміст послуги догляду вдома допомога в  самообслуговуванні  (дотримання особистої
гігієни,  рухового  режиму,  годування),  пересуванні  в
побутових  умовах,  веденні  домашнього  господарства
(закупівля  і  доставка  продуктів  харчування,  ліків  та
інших  товарів,  приготування  їжі,  косметичне
прибирання  житла,  оплата  комунальних  платежів,
прання  білизни,  дрібний  ремонт  одягу),  в  організації
взаємодії  з  іншими  фахівцями  та  службами  (виклик
лікаря,  працівників  комунальних  служб,  транспортних
служб  тощо);  навчання  навичкам  самообслуговування;
допомога  в  забезпеченні  технічними  засобами
реабілітації,  навчання  навичкам  користування  ними;
психологічна  підтримка;  інформування  та

https://ips.ligazakon.net/document/view/RE29214?ed=2016_07_14
https://ips.ligazakon.net/document/view/RE29214?ed=2016_07_14
https://ips.ligazakon.net/document/view/RE29214?ed=2016_07_14
https://ips.ligazakon.net/document/view/KP091417?ed=2015_12_23
https://ips.ligazakon.net/document/view/KP091417?ed=2015_12_23
https://ips.ligazakon.net/document/view/KP091417?ed=2015_12_23


представництво інтересів

9 Перелік необхідних 
документів

Письмова заява громадянина;
довідка про склад сім’ї; медичний висновок про не 
здатність до самообслуговування, потребу в постійній 
сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах; копія 
довідки про встановлення групи інвалідності (за 
наявності); документ, що посвідчує особу, довідка про 
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для 
внутрішньо переміщеної особи)

10 Спосіб подання документів Заява та документи подаються заявником особисто або 
уповноваженою ним особою у паперовій формі , 
поштою

11 Платність (безоплатність) 
надання

Послуга надається безоплатно, з установленням 
диференційованої плати, платно

12 Строк надання Постійно ( ІІІ- ІV  група рухової активності 2 рази на 
тиждень,        V група – 5 разів на тиждень), періодично  
(2 рази на місяць), тимчасово ( визначений у договорі 
період).

13 Перелік підстав для відмови 
у наданні

1)  відсутність  потреби  у  соціальних  послугах  за
результатами оцінювання потреб особи/сім’ї;

2)  ненадання  надавачем  соціальних  послуг  тих
соціальних послуг, яких потребує особа;

Особі може бути відмовлено у наданні соціальних
послуг у разі наявності у особи відповідно до медичного
висновку  медичних  протипоказань,  перелік  яких
затверджується центральним органом виконавчої влади,
що  забезпечує  формування  та  реалізує  державну
політику у сфері охорони здоров’я. Рішення про надання
соціальних  послуг  приймається  після  усунення  таких
протипоказань.

14 Результат надання послуги Надання соціальних послуг в залежності від 
індивідуальних потреб / відмова у наданні соціальних 
послуг

15 Способи отримання відповіді
(результату)

Особисто або через законного представника: по 
телефону або поштою.

https://ips.ligazakon.net/document/view/KP140509?ed=2018_09_05&an=278
https://ips.ligazakon.net/document/view/KP140509?ed=2018_09_05&an=278


Додаток 2
до рішення виконавчого комітету № 
від 29.01.2021 року
«Про затвердження інформаційних карток 
соціальних послуг, що надаються 
КУ «Центр надання соціальних послуг
Нижньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської області»

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
послуги "КОНСУЛЬТУВАННЯ"

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг
Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області»



Інформація про суб'єкт надання послуги

1 Місцезнаходження Юридична адреса: вул. Сумська  167, с. Нижня 
Сироватка, Сумський район, Сумська область, 42356;

Фактична адреса: вул. Сумська  167, с. Нижня 
Сироватка, Сумський район, Сумська область, 42356;

2 Інформація щодо режиму 
роботи

Початок роботи: 800.
Обідня перерва: 1200-1300

Закінчення роботи: 1715 (у п’ятницю - 1500)

3 Телефон / факс, електронна 
адреса, офіційний веб-сайт

Телефон: (0542)694-209, 694-200

E-mail rada16@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги

4 Закони України Закони України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019    
№   2671-VIII  . 

5 Акти Кабінету Міністрів 
України

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №
587  «Про  організацію  надання  соціальних  послуг»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 №
576 «Про  затвердження  Порядку  надання  соціальних
послуг  особам з  інвалідністю та  особам похилого віку,
які  страждають  на  психічні  розлади»; Постанова
Кабінету Міністрів України від 29.12.2009   №   1417 "Деякі
питання  діяльності  територіальних  центрів  соціального
обслуговування  (надання  соціальних  послуг)" (із
змінами).

6 Акти центральних органів 
виконавчої влади

 Наказ Міністерства соціальної політики України від 
28.10.2014         № 828 «Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо інформування населення про 
соціальні послуги».

Умови отримання адміністративної послуги

7 Підстава для отримання Перебування громадян у складних життєвих обставинах.
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8 Зміст послуги 
«консультування»

 допомога  в  аналізі  життєвої  ситуації,  визначення
основних  проблем,  шляхів  їх  вирішення;  залучення
отримувача  соціальної  послуги  до  вирішення  власних
проблем,  складання  плану виходу із  складної  життєвої
ситуації  та  допомога  у  його  реалізації;   надання
інформації  з  питань  соціального  захисту  населення;
представництво  інтересів;  надання  психологічної
допомоги; корекція психологічного стану та поведінки у
повсякденному житті; сприяння навчанню, формуванню
та  розвитку  соціальних  навичок,  умінь,  соціальної
компетенції; допомога у зміцненні/відновленні родинних
і  суспільно  корисних  зв’язків;  сприяння  у  отриманні
правової допомоги.

9 Перелік необхідних 
документів

Заява громадянина

10 Спосіб подання документів Заява та документи подаються заявником особисто або 
уповноваженою ним особою у паперовій формі , поштою

11 Платність (безоплатність) 
надання

Послуга надається безоплатно.

12 Термін надання За потребою

13 Перелік підстав для відмови 
у наданні

Особі  може бути  відмовлено  у  наданні  соціальних
послуг у разі наявності у особи відповідно до медичного
висновку  медичних  протипоказань,  перелік  яких
затверджується  центральним органом виконавчої  влади,
що забезпечує формування та реалізує державну політику
у  сфері  охорони  здоров’я.  Рішення  про  надання
соціальних  послуг  приймається  після  усунення  таких
протипоказань.

14 Результат надання послуги Надання соціальних послуг в залежності від 
індивідуальних потреб / відмова у наданні соціальних 
послуг

15 Способи отримання 
відповіді (результату)

Особисто або через законного представника: по телефону
або поштою.



Додаток 3
до рішення виконавчого комітету № 
від 29.01.2021 року
«Про затвердження інформаційних карток 
соціальних послуг, що надаються 
КУ «Центр надання соціальних послуг
Нижньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської області»

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
послуги «СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ»

Комунальна установа « Центр надання соціальних послуг
Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області»

Інформація про суб'єкт надання послуги
1 Місцезнаходження

Юридична адреса: вул. Сумська  167, с. Нижня 
Сироватка, Сумський район, Сумська область, 42356;

Фактична адреса: вул. Сумська  167, с. Нижня 
Сироватка, Сумський район, Сумська область, 42356;

2 Інформація щодо режиму 
роботи

Початок роботи: 800.
Обідня перерва: 1200-1300

Закінчення роботи: 1715 (у п’ятницю - 1500)
3 Телефон / факс, електронна 

адреса, офіційний веб-сайт Телефон: (0542)694-209, 694-200

E-mail rada16@ukr.net
Нормативні акти, якими регламентується надання послуги
4 Закони України Закони України "Про соціальні послуги"                                

від 17.01.2019   №   2671-VIII.  
5 Акти Кабінету Міністрів 

України
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 
587 «Про організацію надання соціальних послуг»; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 
428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на 
соціальні послуги»; Постанова Кабінету Міністрів 
України від 01.06.2020 № 429 «Про затвердження 
Порядку установлення диференційованої плати за 
надання соціальних послуг»; Постанова Кабінету 
Міністрів України від 26.06.2019 № 576 «Про 

https://ips.ligazakon.net/document/view/T192671?ed=2019_01_17
https://ips.ligazakon.net/document/view/T192671?ed=2019_01_17


затвердження Порядку надання соціальних послуг особам
з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на
психічні розлади»; Постанова Кабінету Міністрів України
від 29.12.2009   №   1417 "Деякі питання діяльності 
територіальних центрів соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)" (із змінами).

6 Акти центральних органів 
виконавчої влади

Наказ Міністерства соціальної політики України від  
політики України від 16.11.2020   №  769 «Про 
затвердження форм документів, необхідних для  надання 
соціальних   п  ослуг»,  наказ Міністерства соціальної 
політики України від 14.07.2016   № 762 зі змінами, наказ 
Міністерства соціальної політики України від 16.06.2020 
№ 419 «Про затвердження Методики обчислення 
середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання 
соціальних послуг»; наказ Міністерства соціальної 
політики України від 18.05.2015 № 514 «Про 
затвердження Державного стандарту соціальної 
адаптації»

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання Перебування осіб/сімей у складних життєвих обставинах.
8 Зміст послуги соціальної 

адаптації
навчання,  формування  та  розвиток  соціальних  навичок,
умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів;
корекція  психологічного  стану  та  поведінки  в
повсякденному житті; надання психологічної підтримки;
посередництво  та  консультування;  допомога  в
оформленні  документів;  сприяння  працевлаштуванню;
допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно
корисних  зв'язків;  організація  клубів  за  інтересами,
клубів  активного  довголіття,  університетів  ІІІ  віку;
допомога  в  організації  денної  зайнятості  та  дозвілля;
сприяння організації та діяльності груп самодопомоги.

9 Перелік необхідних 
документів

Письмова заява громадянина;
довідка про склад сім’ї;
медичний висновок про потребу в соціальній адаптації та 
відсутність медичних протипоказань для перебування в 
колективі; 
копія довідки про встановлення групи інвалідності (за 
наявності);
документ, що посвідчує особу,
довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної 
особи (для внутрішньо переміщеної особи)

10 Спосіб подання документів Заява та документи подаються заявником особисто або 
уповноваженою ним особою у паперовій формі , поштою

11 Платність (безоплатність) 
надання

Послуга надається безоплатно, з установленням 
диференційованої плати, платно

12 Строк надання короткостроково, періодично, довгостроково відповідно 
до індивідуального плану, тимчасово.

13 Перелік підстав для відмови 
у наданні

1)  відсутність  потреби  у  соціальних  послугах  за
результатами оцінювання потреб особи/сім’ї.

Особі  може  бути  відмовлено  у  наданні  соціальних
послуг у разі наявності у особи відповідно до медичного
висновку  медичних  протипоказань,  перелік  яких
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затверджується  центральним органом виконавчої  влади,
що забезпечує формування та реалізує державну політику
у  сфері  охорони  здоров’я.  Рішення  про  надання
соціальних  послуг  приймається  після  усунення  таких
протипоказань.

14 Результат надання послуги Надання соціальних послуг в залежності від 
індивідуальних потреб / відмова у наданні соціальних 
послуг

15 Способи отримання 
відповіді (результату)

Особисто або через законного представника: по телефону 
або поштою

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету № 
від 29.01.2021 року
«Про затвердження інформаційних карток 
соціальних послуг, що надаються 
КУ «Центр надання соціальних послуг
Нижньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської області»

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
 послуги «СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА» 

Комунальна установа « Центр надання соціальних послуг
Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області»

Інформація про суб'єкт надання послуги
1 Місцезнаходження

Юридична адреса: вул. Сумська  167, с. Нижня 
Сироватка, Сумський район, Сумська область, 42356;

Фактична адреса: вул. Сумська  167, с. Нижня 
Сироватка, Сумський район, Сумська область, 42356;

2 Інформація щодо режиму 
роботи

Початок роботи: 800.
Обідня перерва: 1200-1300

Закінчення роботи: 1715 (у п’ятницю - 1500)
3 Телефон / факс, електронна 

адреса, офіційний веб-сайт Телефон: (0542) 694-209, 694-200

E-mail rada16@ukr.net
Нормативні акти, якими регламентується надання послуги
4 Закони України Закони України "Про соціальні послуги"                                

від 17.01.2019   №   2671-VIII.  
5 Акти Кабінету Міністрів 

України
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 
587 «Про організацію надання соціальних послуг». 

6 Акти центральних органів 
виконавчої влади

Наказ Міністерства соціальної політики України від  
політики України від 16.11.2020   №  769 «Про 
затвердження форм документів, необхідних для  надання 
соціальних   п  ослуг»,  наказ Міністерства соціальної 
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політики України від 14.07.2016   № 762 зі змінами, наказ 
Міністерства соціальної політики України від 10.09.2015 
№ 912 «Про затвердження Державного стандарту 
соціальної послуги профілактики».

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання Перебування осіб/сімей у складних життєвих обставинах.

Звернення отримувача соціальної послуги або його 
законного представника;
влаштування дитини, яка перебуває у складних життєвих 
обставинах до закладу соціального захисту дітей.

8 Зміст послуги «Соціальна 
профілактика»

Комплекс  заходів,  спрямований  на  попередження,
обмеження  та  зупинення  негативних  соціальних  та
поведінкових  явищ  та  їх  наслідків  у  соціальному
середовищі  та  реалізуються  за  допомогою  різних
інструментів  впливу  соціального,  юридичного,
педагогічного,  психологічного  характеру.  Соціальна
послуга  надається  особам,  сім’ям,  групам  осіб,  які
опинилися  у  складних  життєвих  обставинах,
спричинених  інвалідністю,  віком,  станом  здоров’я,
соціальним  становищем,  бездомністю,  відбуванням
покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на
певний строк, тощо.

9 Форма надання соціальної 
послуги

 Соціальна реклама, лекція, бесіда, масовий захід/акція.

10 Умови надання соціальної 
послуги

Послуга надається безоплатно.

11  Термін надання соціальної 
послуги

Визначається індивідуально для кожного отримувача 
соціальної послуги залежно від його потреб, 
узгоджується з отримувачем або його законним 
представником після комплексного визначення 
індивідуальних потреб, оцінки ситуації, складання 
індивідуального плану (профілактичної програми).

12 Перелік підстав для відмови 
у наданні

1)  відсутність  потреби  у  соціальній послузі за
результатами оцінювання потреб особи/сім’ї;

Особі  може  бути  відмовлено  у  наданні  соціальних
послуг у разі наявності у особи відповідно до медичного
висновку  медичних  протипоказань,  перелік  яких
затверджується  центральним органом виконавчої  влади,
що забезпечує формування та реалізує державну політику
у  сфері  охорони  здоров’я.  Рішення  про  надання
соціальних  послуг  приймається  після  усунення  таких
протипоказань.

13 Результат надання послуги Надання соціальної послуги в залежності від 
індивідуальних потреб / відмова у наданні соціальних 
послуг



Додаток 5
до рішення виконавчого комітету № 
від 29.01.2021 року
«Про затвердження інформаційних карток 
соціальних послуг, що надаються 
КУ «Центр надання соціальних послуг
Нижньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської області»

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
 послуги «СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД/ПАТРОНАЖ» 

Комунальна установа « Центр надання соціальних послуг
Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області»

Інформація про суб'єкт надання послуги
1 Місцезнаходження

Юридична адреса: вул. Сумська  167, с. Нижня 
Сироватка, Сумський район, Сумська область, 42356;

Фактична адреса: вул. Сумська  167, с. Нижня 
Сироватка, Сумський район, Сумська область, 42356;

2 Інформація щодо режиму 
роботи

Початок роботи: 800.
Обідня перерва: 1200-1300

Закінчення роботи: 1715 (у п’ятницю - 1500)
3 Телефон / факс, електронна 

адреса, офіційний веб-сайт Телефон: (0542) 694-209, 694-200

E-mail rada16@ukr.net
Нормативні акти, якими регламентується надання послуги
4 Закони України Закони України "Про соціальні послуги"                                

від 17.01.2019   №   2671-VIII, Закон України «Про 
соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю.  

5 Акти Кабінету Міністрів Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 

https://ips.ligazakon.net/document/view/T192671?ed=2019_01_17
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України 587 «Про організацію надання соціальних послуг». 
6 Акти центральних органів 

виконавчої влади
Наказ Міністерства соціальної політики України від  
політики України від   31.03.2016 № 318   «Про 
затвердження Державного стандарту соціального 
супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних 
життєвих обставинах, наказ Міністерства соціальної 
політики України від 11.08.2017 № 1307 «Про 
затвердження Державного стандарту соціального 
супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, 
позбавлені батьківського піклування, наказ Міністерства 
соціальної політики України від 03.09.2012 № 537 «Про 
затвердження Переліку соціальних послуг що надаються 
особам, які перебувають у складних життєвих обставинах
і не можуть самостійно їх подолати».

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання Перебування осіб/сімей у складних життєвих обставинах,

які не можуть самостійно їх подолати, сім’ї опікунів, 
піклувальників, особи із числа дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, особи, які 
постраждали від насильства в сім’ї, особи, які 
постраждали від торгівлі людьми, особи з інвалідністю, 
особи, які відбули покарання у вигляді обмеження волі 
або позбавлення волі на певний строк, учасники 
антитерористичної операції та внутрішньо переміщені 
особи, які потребують соціальної та/або психологічної 
підтримки.

8 Зміст послуги «Соціальний 
супровід/патронаж» 

Комплекс  заходів,  що  передбачає  обстеження,  оцінку
потреб, визначення шляхів вирішення основних проблем,
складання індивідуального плану соціального супроводу,
залучення  отримувача  послуги  до  виконання
індивідуального  плану  соціального  супроводу,  оцінка
результатів виконання індивідуального плану соціального
супроводу, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача
послуги  з  метою  моніторингу  виконання  поставлених
завдань, сприяння у отриманні інших послуг, допомогу у
усвідомленні  значення  дій  та/або  розвиток  вміння
керувати  ними,  навчання  та  розвиток  навичок,
спрямованих  на  подолання  чи  мінімізацію  складних
життєвих обставин.

9 Форма надання соціальної 
послуги

 Послуга надається за місцем проживання (перебування)
отримувача  соціальної  послуги  або  в  приміщенні
надавача соціальної послуги.

10 Умови надання соціальної 
послуги

Послуга надається безоплатно.

11  Перелік необхідних 
документів

 Звернення отримувача соціальної послуги або 
повідомлення про можливі складні життєві обставини від 
будь якого суб’єкта соціальної роботи.

12  Термін надання соціальної 
послуги

 Не більше ніж 6 місяців. У разі складного випадку 
тривалість надання послуги може бути продовжено до 
одного року.

13 Перелік підстав для відмови 
у наданні

Досягнення  позитивного  результату  соціального
супроводу,  подолання/мінімізація  сім’єю/особою
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наслідків складних   життєвих обставин, усунення причин
та  умов,  що  спричинили  такі  обставини,  закінчення
строку дії  договору про надання соціального супроводу
або порушення умов такого договору, зміна отримувачем
соціальної  послуги  місця  проживання/перебування,
письмова відмова отримувача послуги або його законного
від  її  надання,  якщо  така  відмова  або  її  наслідки  не
спричиняють  порушення  прав  і  свобод  інших  осібґ.
Особливо  дітей,  систематична  неучасть  отримувача
послуги  без  поважних  причин  у  заходах,  передбачених
індивідуальним  планом  соціального  супроводу,  за
винятком  ситуації,  коли  припинення  надання  послуги
спричиняє порушення прав і свобод інших осіб, особливо
дітей.

14  Результат надання послуги  Надання соціальної послуги в залежності від 
індивідуальних потреб / відмова у наданні соціальних 
послуг

Додаток 6
до рішення виконавчого комітету № 
від 29.01.2021 року
«Про затвердження інформаційних карток 
соціальних послуг, що надаються 
КУ «Центр надання соціальних послуг
Нижньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської області»

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
 «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ» послуги

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг
Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області»

Інформація про суб'єкт надання послуги
1 Місцезнаходження

Юридична адреса: вул. Сумська  167, с. Нижня 
Сироватка, Сумський район, Сумська область, 42356;

Фактична адреса: вул. Сумська  167, с. Нижня 
Сироватка, Сумський район, Сумська область, 42356;

2 Інформація щодо режиму 
роботи

Початок роботи: 800.
Обідня перерва: 1200-1300

Закінчення роботи: 1715 (у п’ятницю - 1500)
3 Телефон / факс, електронна 

адреса, офіційний веб-сайт Телефон: (0542)694-209, 694-200

E-mail rada16@ukr.net
Нормативні акти, якими регламентується надання послуги
4 Закони України Закони України "Про соціальні послуги"                                

від 17.01.2019   №   2671-VIII.  

https://ips.ligazakon.net/document/view/T192671?ed=2019_01_17
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5 Акти Кабінету Міністрів 
України

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 
587 «Про організацію надання соціальних послуг»; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 
428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на 
соціальні послуги»; Постанова Кабінету Міністрів 
України від 01.06.2020 № 429 «Про затвердження 
Порядку установлення диференційованої плати за 
надання соціальних послуг»; Постанова Кабінету 
Міністрів України від 26.06.2019 № 576 «Про 
затвердження Порядку надання соціальних послуг особам
з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на
психічні розлади»; Постанова Кабінету Міністрів України
від 29.12.2009   №   1417 "Деякі питання діяльності 
територіальних центрів соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)" (із змінами).

6 Акти центральних органів 
виконавчої влади

Наказ Міністерства соціальної політики України від  
політики України від 16.11.2020   №  769 «Про 
затвердження форм документів, необхідних для  надання 
соціальних   п  ослуг»,  наказ Міністерства соціальної 
політики України від 14.07.2016   № 762 зі змінами, наказ 
Міністерства соціальної політики України від 16.06.2020 
№ 419 «Про затвердження Методики обчислення 
середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання 
соціальних послуг». 

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання Перебування осіб/сімей у складних життєвих обставинах.
8 Зміст соціально-економічної 

послуги
 Виходячи  з  фінансових  можливостей  забезпечення
громадян,  сімей,  одягом,  взуттям,  іншими  предметами
першої  необхідності,  предметами  побутової  гігієни,
продовольчими  та  промисловими  товарами,  прокат
технічних засобів реабілітації.

9 Перелік необхідних 
документів

Письмова заява громадянина;
довідка про склад сім’ї;
акт обстеження;
довідка про доходи всіх членів сім’ї;
копія довідки про встановлення групи інвалідності (за 
наявності);
документ, що посвідчує особу,
довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної 
особи (для внутрішньо переміщеної особи)

10 Спосіб подання документів Заява та документи подаються заявником особисто або 
уповноваженою ним особою у паперовій формі , поштою

11 Платність (безоплатність) 
надання

Послуга надається безоплатно.

12 Строк надання За потреби.
13 Перелік підстав для відмови 

у наданні
1)  відсутність  потреби  у  соціальній послузі за

результатами оцінювання потреб особи/сім’ї;
2)  розмір  сукупного  доходу  перевищує  два

прожиткових  мінімума  для  осіб,  які  втратили
працездтність.

Особі  може  бути  відмовлено  у  наданні  соціальних
послуг у разі наявності у особи відповідно до медичного
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висновку  медичних  протипоказань,  перелік  яких
затверджується  центральним органом виконавчої  влади,
що забезпечує формування та реалізує державну політику
у  сфері  охорони  здоров’я.  Рішення  про  надання
соціальних  послуг  приймається  після  усунення  таких
протипоказань.

14 Результат надання послуги Надання соціальної послуги в залежності від 
індивідуальних потреб / відмова у наданні соціальних 
послуг

15 Способи отримання 
відповіді (результату)

Особисто або через законного представника: по телефону 
або поштою.

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 3

від 29 січня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про проект Програми
оздоровлення та відпочинку дітей 
на 2021 рік 
 

З  метою  створення  правових,  соціальних  і  економічних  умов  для
належної організації та проведення процесу оздоровлення та відпочинку дітей
і учнівської молоді району, відповідно до Закону України «Про оздоровлення
та відпочинок дітей»,  постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004
№1591  «Про  затвердження  норм  харчування  у  навчальних  та  оздоровчих
закладах», обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей, керуючись 
статтею  32  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив:



1. Погодити  проект Програми оздоровлення  та  відпочинку  дітей  на
2021 рік (додається).

2. Визначити головним розпорядником коштів та виконавцем Програми
оздоровлення  та  відпочинку  дітей  на  2021 рік  -  Відділ  освіти,  культури,
молоді, спорту та туризму Нижньосироватської сільської ради.

3. Рекомендувати сесії  Нижньосироватської сільської ради затвердити
Програму оздоровлення  та відпочинку дітей на 2021 рік.
 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН

Додаток
до рішення виконавчого комітету № 3
від 29.01.2021 року
«Про проект Програми оздоровлення та 
відпочинку дітей на 2021 рік»

ПРОЕКТ

Програма 
оздоровлення та відпочинку дітей

 на 2021 рік



с. Нижня Сироватка
2021 р.

 
1. Паспорт Програми оздоровлення та відпочинку дітей  на 2021 

(далі Програма)

1 Ініціатор розроблення 
програми

Нижньосироватська сільська рада
(Відділ  освіти,  культури,  молоді,  спорту
та  туризму,  відділ  соціального  захисту
населення)

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

3 Розробник програми Нижньосироватська сільська рада 
(Відділ  освіти,  культури,  молоді,  спорту
та туризму)

4 Співрозробники програми Відділ  соціального   захисту  населення
Нижньосироватської сільської ради

5 Відповідальний 
виконавець  програми

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та
туризму  Нижньосироватської  сільської
ради

6 Учасники програми Нижньосироватська сільська рада, Відділ
освіти,  культури,  молоді,  спорту  та
туризму  Нижньосироватської  сільської
ради,  відділ  соціального  захисту



населення  Нижньосироватської  сільської
ради

7 Терміни реалізації програми 2021 рік
8 Перелік місцевих  бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 
програми

Місцевий бюджет, обласний бюджет

9 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього, у 
тому числі:

 
122 050 грн.
 

2.Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма
Турбота  про здоров'я дітей є одним з  основних  показників  ставлення

держави до проблем підростаючого покоління.
Упродовж останніх років в Україні зберігається тенденція до погіршення

стану здоров'я дітей, зумовлена  негативними факторами соціально-
економічного, екологічного та  психоемоційного  характеру.  Одним  із
найважливіших  стратегічних завдань  нашої держави в забезпеченні
соціального захисту дитинства  є  реалізація  їх  права  на  оздоровлення  та
відпочинок.

Вплив  постійно  діючих  факторів  ризику,  в  тому  числі  стресові
перевантаження, зокрема  у  шкільному  віці,  призводить  до  порушення
механізму саморегуляції фізіологічних  функцій  і  сприяє  розвитку  у  дітей
хронічних захворювань.

Все це не сприяє якісному засвоєнню шкільної програми, дитина гірше
однолітків адаптується до навколишнього середовища.

З урахуванням складної та небезпечної ситуації,  що склалася на сході
країни пов`язану з проведенням там антитерористичної операції, розширився
перелік  пільгових  категорій  дітей  та  зросла  потреба  у  бюджетному
оздоровленні.

3. Визначення мети програми
Метою  Програми  є  забезпечення  проведення  оздоровлення  та

відпочинку  дітей  Нижньосироватської  ради,  які  потребують  особливої
соціальної уваги та підтримки, відповідно до потреб, збільшення якісних і
кількісних показників оздоровлених дітей.

Реалізація  Програми  дозволить  забезпечити  ефективне  проведення
оздоровчо-відпочинкової кампанії 2021 року.

 
4.Обгрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та

джерел фінансування, строки та етапи виконання програми
 Шляхи розв’язання проблем полягають у наступному:
   зміцнення  здоров’я  підростаючого  покоління,  покращення  адаптації

дітей до змін навколишнього середовища;



збільшення  кількості  дітей,  охоплених  організованими  формами
відпочинку та оздоровлення;

створення  належних  умов  для  реалізації  соціально-педагогічних
аспектів відпочинку та оздоровлення дітей.

Організація  відпочинку  та  оздоровлення  дітей  у  2021 році  буде
здійснюватись  у  2 пришкільних мовних  таборах,  позаміських  закладах
відпочинку. 

Фінансування у 2021 році буде здійснено на загальну суму 122 050 грн., в
тому числі:
1. За рахунок коштів місцевого бюджету – 122 050 грн., де з них за рахунок
сільського бюджету в  сумі  88 280 грн.,  спонсорські кошти – 33 770 грн., а
саме:
а) на харчування дітей в літніх пришкільних мовних таборах– 90 050 грн. ;
-  з  них  з  місцевого  бюджету  на  харчування  дітей  пільгових  категорій в
пришкільних мовних таборах

58 дітей х 14 дн. х 32 грн. = 25 984  грн.;
- з них з місцевого бюджету на харчування дітей на умовах співфінансування:

135 дітей х 14 дн. х 16 грн. = 30 240  грн.;
б)  на  придбання  путівок  для  оздоровлення  дітей  пільгових  категорій  у
заміських таборах відпочинку на загальну суму 32 000 грн.

5.Перелік завдань і заходів програми та результативні показники
Напрямами та пріоритетними завданнями Програми є:

 збільшення  кількості  дітей  Нижньосироватської  сільської  ради,
охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку;
 координація  та  контроль  за  дотриманням вимог  та  норм проведення
оздоровчо-відпочинкового процесу, діяльності закладів відпочинку;
 проведення  ефективної  інформаційної  кампанії  щодо  можливостей
отримання  оздоровчих  послуг,  висвітлення  підготовки,  ходу  та  підсумків
щорічної оздоровчо-відпочинкової кампанії на місцевому рівні.

Заходи, спрямовані на виконання Програми:
 забезпечення закупівлі послуг з оздоровлення та відпочинку, організації
і  направлення  дітей  пільгових  категорій  до  закладів  оздоровлення,
відпочинку;
 забезпечення діяльності мовних таборів з денним перебуванням;
 забезпечення  оздоровленням дітей,  які  потребують  особливої
соціальної уваги та підтримки;
 організація  та  забезпечення  оздоровлення,  відпочинку  дітей  у
пришкільних мовних таборах;
 проведення  заходів,  спрямованих  на  координацію  та  контроль  за
дотриманням вимог та норм проведення оздоровчо-відпочинкового процесу,
діяльністю оздоровчих закладів, упровадження виховного компоненту.

 Виконання Програми дасть можливість:



 забезпечити виконання планових показників охоплення дітей послугами з
оздоровлення та відпочинку на рівні 2019 року;

 ефективно використати кошти  місцевого бюджету, у тому числі шляхом
розвитку альтернативних форм оздоровлення та відпочинку дітей;

 удосконалити  механізми  співпраці,  координації  та  контролю  за
організацією та проведенням оздоровчо-відпочинкової кампанії.
      Механізм  підбору  та  направлення  дітей  до  закладів  оздоровлення  і

відпочинку  викладено в додатку 1 до програми.
Результативні  показники -  збільшити  відсоток  охоплення  дітей

організованими формами відпочинку та оздоровлення, зокрема:
 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 дітей-інвалідів;
 дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи;
 дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей;
 дітей, які перебувають на диспансерному обліку;
 талановитих  та  обдарованих  дітей  (переможців  та  призерів

міжнародних,  всеукраїнських,  обласних,  районних,  конкурсів,
фестивалів, змагань, спартакіад);

 відмінників навчання;
 дітям з сімей, які опинились в складних життєвих обставинах;
 дітям внутрішньо переміщених осіб;
 дітям , батьки яких є військовозобов’язаними та мають статус учасника

бойових дій, АТО (ООС).
Ресурсне забезпечення Програми відпочинку та оздоровлення дітей на

2021 рік
Обсяг  коштів,  який  пропонується
залучити на виконання Програми

Термін  виконання
Програми

Усього  витрат
на  виконання
Програми, грн.

Обсяг ресурсів, усього у тому числі: 2021 120 280
коштів місцевого бюджету 2021 88 280
субвенція з обласного бюджету 2021   0
 спонсорські кошти  2021  33 770



Напрями діяльності та заходи Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2021 рік
№
з
/
п

Назва напряму діяльності
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми Строк
викона

ння
заходу

Виконавці Джерела
фінансуванн

я

Орієнтовн
ий обсяг

фінансува
ння, грн.

Очікувані результати

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Охоплення  оздоровленням

та  відпочинком  дітей  та
учнівської молоді

1.1.  Організація  харчування  дітей  у
літніх пришкільних таборах

2021 Відділ  освіти,
культури,  молоді,
спорту  та  туризму,
ЗЗСО 

місцевий
бюджет,

спонсорські
кошти

90 050 Збільшення  кількості  дітей  та
учнівської  молоді,  охоплених
послугами  оздоровлення  та
відпочинку,  розвитком
альтернативних форм оздоровлення
та  відпочинку,  використанням  в
роботі  з  дітьми  інноваційних
тренінгових  методик,  ефективне
використання бюджетних коштів

 

1.2.Придбання путівок для оздоровлення
дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського  піклування,  внутрішньо
переміщених осіб, дітей учасників АТО,
обдарованих дітей

2021 Відділ  освіти,
культури,  молоді,
спорту та туризму

місцевий
бюджет,

субвенція
обласного
бюджету

32 000

 

2
 

Координація та контроль за
до-триманням  вимог  та
норм  прове-дення
оздоровчо-відпочинкового
процесу,  діяль-ністю
оздоровчих закладів

2.1. Проведення  нарад,  семінарів,
тренінгів,  засідань  у  форматі  «круглого
столу»  щодо  організації,  проведення,
аналізу  та  підведення  підсумків
оздоровчо-відпочинкової кампанії

2021
 

Відділ  соціального
захисту населення - -

Підвищення  рівня  проведення
заходів, спрямованих на здійснення
координації  та  контролю  за
проведенням  оздоровчо-
відпочинкового процесу

 

  2.2. Проведення заходів, спрямованих на
координацію  та  контроль  за
дотриманням вимог та норм проведення
оздоровчо-відпочинкового  процесу,
діяльністю  закладів  оздоровлення  та
відпочинку,  упровадження  виховного
компоненту

2021 Відділ  освіти,
культури,  молоді,
спорту та туризму

-
 
-

 

 

3 Проведення  ефективної
інформаційної  кампанії
щодо  висвітлення  процесу
органі-зації  та прове-дення
оздоровчо-відпочинкової
кампанії

3.1 Проведення  ефективної
інформаційної  кампанії  щодо
можливостей  отримання  оздоровчих
послуг,  висвітлення підготовки,  ходу та
підсумків  щорічної  оздоровчо-
відпочинкової кампанії 

2021 Відділ  освіти,
культури,  молоді,
спорту  та  туризму,
Відділ  соціального
захисту населення

-
 
-

Підвищення  рівня  про
інформованості  населення  щодо
можливостей  отримання
оздоровчих  послуг,
збільшення   кількості  дітей,
забезпечених  послугами  з
оздоровлення та відпочинку

 

ВСЬОГО                                    122 050   
в тому числі за рахунок субвенції з  обласного бюджету 0   
в тому числі за рахунок іншої субвенції з сільського бюджету 122 050   

        



7.Координація та контроль за ходом виконання Програми
 Координація  та  контроль  виконання  заходів,  передбачених Програмою,

покладається на Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму.
Структурні  підрозділи  задіяні  у  Програмі  протягом  року  здійснюють

аналіз стану реалізації Програми та надають інформацію про виконання заходів
до 10 січня 2022 року.

 
Сільський голова                                                     Вячеслав Суспіцин



НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 4

від 29 січня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про проект Цільової програми
«Безпечне та якісне харчування
в закладах освіти на 2021 рік»

Керуючись статтею 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Законом  України  «Про  державний  контроль  за  дотриманням
законодавства  про  харчові  продукти,  корми,  побічні  продукти  тваринного
походження,  здоров`я  та  благополуччя  тварин»,  Законом  України  «Про
основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»,
Законом  України  «Про  забезпечення  санітарного  та  епідемічного
благополуччя населення», виконавчий комітет Нижньосироватської сільської
ради вирішив:

1. Погодити проект Цільової програми «Безпечне та якісне харчування в
закладах освіти на 2021 рік» (додається).

2. Рекомендувати  сесії  Нижньосироватської  сільської  ради  затвердити
Цільову програму «Безпечне та якісне харчування в закладах освіти на 2021
рік».

Сільський голова                                  Вячеслав СУСПІЦИН



Додаток
до рішення виконавчого комітету № 4
від 29.01.2021 року
«Про проект Цільової програми
«Безпечне та якісне харчування
в закладах освіти на 2021 рік»

ПРОЕКТ

Цільова програма
«Безпечне та якісне харчування в закладах освіти 

на 2021 рік»

с. Нижня Сироватка
2021 р.



1. ПАСПОРТ
цільової програми

«Безпечне та якісне харчування в закладах освіти на 2020 рік»
 (далі Програма)

1 Ініціатор розроблення 
Програми

Головне Управління 
Держпродспоживслужби в Сумській 
області

2 Розробник Програми Сумське районне управління Головного
управління Держпродспоживслужби в 
Сумській області

3 Співрозробники Програми Відділ освіти, культури, молоді, спорту
та туризму Нижньосироватської 
сільської ради

4 Відповідальний виконавець 
Програми

Відділ освіти, культури, молоді, спорту
та туризму Нижньосироватської 
сільської ради

5 Учасники Програми Відділ освіти, культури, молоді, спорту
та туризму Нижньосироватської 
сільської ради; 
Сумське районне управління Головного
управління Держпродспоживслужби в 
Сумській області

6 Термін реалізації Програми 2021 рік
7 Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 
Програми

Місцевий бюджет, інші джерела

8 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми - всього, 
тис. грн.

10,0

2. Стан та аналіз основних проблем, на розв`язання яких спрямована
Програма



Турбота  про  здоров`я  дітей  є одним  з  основних  показників ставлення
держави до проблем підростаючого покоління.  Разом з  тим, на сьогоднішній
день стан здоров`я дітей в Україні викликає найбільшу стурбованість. Упродовж
останніх  років  зберігається  тенденція  до  його  погіршення,  яка  обумовлена
впливом різних негативних факторів соціально-економічного, екологічного та
психоемоційного характеру.

Академія медичних наук України констатує,  що 80% випускників шкіл
мають  хронічні  захворювання,  що  часто  призводить  до  зниження
працездатності  та  соціальної  активності  молодої  людини.  Тому  збереження
здоров`я  дітей  громади,  відновлення  їх  життєвих  сил  шляхом  організації
якісного,  повноцінного  харчування,  оздоровлення  та  відпочинку  є  важливим
напрямком  державної  політики  на  сучасному  етапі.  Програма  розроблена
відповідно  до  Закону  України  «Про  державний  контроль  за  дотриманням
законодавства  про  харчові  продукти,  корми,  побічні  продукти  тваринного
походження, здоров`я та благополуччя тварин», Закону України «Про основні
принципи  та  вимоги  до  безпечності  та  якості  харчових  продуктів»,  Закону
України  «Про  забезпечення  санітарного  та  епідемічного  благополуччя
населення»,  обов`язкового  мінімального  переліку  досліджень  сировини
продукції тваринного та рослинного походження.

3. Мета Програми
Основною  метою  Програми  є  забезпечення  повноцінного,  якісного  та

калорійного  харчування  дітей  в  школах,  дошкільних  закладах,  постачання
безпечних  та  якісних  продуктів  харчування  та  сировини,  зміцнення
матеріально-технічної  бази  харчоблоків  закладів  освіти,  залучення  до
постачання  продуктами  харчування   місцевих  сільськогосподарських
виробників та переробників.

4. Обґрунтування  шляхів і засобів розв’язання  проблеми, обсягів та
джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Проблемні питання  забезпечення повноцінного, якісного та калорійного
харчування дітей в закладах освіти передбачається вирішити шляхом:

- вдосконалення професійного рівня з питань організації харчування дітей;
- покращення роботи мережі пришкільних їдалень;
- проведення  в  установленому  порядку  тендерів  на  постачання  доброякісної  і

безпечної продукції і сировини за участю районних    представників Головного
управління Держпродспоживслужби;

- дотримання норм харчування та калорійності страв;
- забезпечення  санітарно-епідемічних  вимог  в  закладах  освіти,  де  здійснюють

харчування дітей;
- контроль за картотекою справ, погодження двотижневих перспективних меню;
- покращення матеріально-технічної бази їдалень закладів освіти;
- лабораторне  підтвердження  безпечності  та  якості  сировини  і  харчових

продуктів, які використовуються для харчування дітей.



Програма реалізується протягом 2021 року. Обсяги та напрямки видатків з
місцевого бюджету Нижньосироватської  ОТГ визначаються в  межах наявних
кошторисних призначень закладів освіти. 

Обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми становить
10,0 тис. гривень.

4.1. Ресурсне забезпечення Програми у 2019 році

                                                                                                тис. гривень
Обсяг коштів, які

пропонується залучити на
виконання Програми

Термін реалізації
Програми

Усього витрат на виконання
Програми

Обсяг ресурсів - усього 10,0
у тому числі:

2021місцевий бюджет 10,0
інші джерела, тис. грн. -

5.Завдання, заходи та результативні показники Програми. Очікувані
результати виконання Програми

- здійснення комісійних обстежень закладів  освіти щодо підготовки до нового
навчального року;

- надання рекомендацій щодо роботи пришкільних їдалень з питань асортименту
продукції, дотримання санітарних вимог;

- проведення  моніторингових  лабораторних  досліджень  об`єктів  санітарних
заходів (дослідження води, готових страв, поставленої продукції);

- лабораторний  контроль  сировини  та  продуктів,  які  використовуються  для
харчування дітей за показниками безпеки і якості.

Очікувані результати -  забезпечення здоров`я дітей, запобігання гострих
кишкових  інфекцій  в  закладах  загальної  середньої  та  дошкільної  освіти
громади.



6. Напрями діяльності та заходи Програми 

№
з/п

Назва напряму
діяльності

(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів Програми
Термін

виконанн
я заходу

Виконавці
Джерела

фінансування

Орієнтовани
й обсяг

фінансуванн
я (вартість),
тис. гривень

Очікуваний
результат

1

Забезпечення
безпечного та

якісного
харчування

дітей в
закладах освіти

Здійснення комісійних обстежень 
закладів освіти щодо підготовки до 
нового навчального року

Липень-
серпень

2021
року

Відділ освіти, ГУ
Держпродспоживслужби в

Сумській області

- -

Забезпечення
санітарно-

епідемічних
вимог в
закладах
загальної

середньої та
дошкільної

освіти

Проведення моніторингових 
лабораторних досліджень об`єктів 
санітарних заходів (дослідження води, 
готових страв, поставленої продукції).

2021
рік

ГУ
Держпродспоживслужби в

Сумській області,
адміністрація закладів

освіти

- -

Лабораторний контроль сировини та 
продуктів, які використовуються для 
харчування дітей за показниками 
безпеки і якості

2021
рік

ГУ
Держпродспоживслужби в

Сумській області,
адміністрація закладів

освіти

Місцевий
бюджет

10,0

Інші джерела 0

Всього за напрямом Місцевий
бюджет

10,0

Інші джерела 0
Всього 10,0

 Всього за Програмою
Місцевий

бюджет
10,0

Інші джерела 0
Всього 10,0



7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Термін проведення звітності: відповідно до мети та завдань, визначених
Програмою,  відділ  освіти,  культури,  молоді,  спорту  та  туризму
Нижньосироватської сільської ради  подає постійній комісії з питань сільської
ради  з  питань  молоді,  освіти,  культури,  охорони  здоров’я  та  соціального
захисту інформацію про хід виконання Програми до 15.12.2021.



НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 5

від 29 січня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про затвердження плану роботи
опікунської ради на 2021 рік

Відповідно до ст.  34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  заслухавши  план  роботи   опікунської  ради  при  виконавчому
комітеті Нижньосироватської сільської ради на 2021 рік, виконавчий комітет
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Затвердити план роботи опікунської ради при виконавчому комітеті
Нижньосироватської сільської ради на 2021 рік (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову опікунської ради
при виконавчому комітеті Нижньосироватської сільської ради.

Сільський голова                                  Вячеслав СУСПІЦИН



Додаток
до рішення виконавчого комітету № 5
від 29.01.2021 року
«Про затвердження плану роботи
 опікунської ради на 2021 рік»

ПЛАН
роботи опікунської ради при виконкомі Нижньосироватської сільської

ради на 2021 рік.
№
п/п

Вид роботи Термін Відповідальний

1 Проводити засідання опікунської ради. за необхідністю, 
але не менше 1 разу
у квартал

Голова опікунської ради-
Войтенко О.М..
секретар опікунської ради-
Обозна О.О. 

2 Вести постійний облік багатодітних, 
неповних сімей, сімей, які опинилися в
складних життєвих обставинах

постійно Голова опікунської ради-
Войтенко О.М..
секретар опікунської ради-
Обозна О.О., 
члени опікунської ради -
Дідусенко О.В., 
Бульченко О.М. 

3 Вести облік сімей, які опинилися в 
складних життєвих обставинах, що 
прибули на територію сільської ради.

постійно Голова опікунської ради-
Войтенко О.М..
секретар опікунської ради -
Обозна О.О.
члени опікунської ради -
Дідусенко О.В., Кулібаба 
С.В., Бульченко О.М., 
Сащенко О.М. 

4 Здійснювати контроль за матеріально-
побутовими умовами проживання 
сімей, які опинилися в складних 
життєвих обставинах, де є малолітні 
діти, складати акти обстеження.

за необхідністю, 
але не менше 1 разу
у квартал

Голова опікунської ради-
Войтенко О.М..
секретар опікунської ради -
Обозна О.О.
члени опікунської ради -
Чуяшенко Т.М., Кулібаба 
С.В., Дідусенко О.В., 
Сащенко О.М., Мельник 
А.М., Лазоренко Л.М. 

5 Здійснювати контроль за підготовкою 
до школи дітей в сім’ях, які опинилися
в складних життєвих обставинах та 
дітей сиріт

серпень поточного 
року 

Голова опікунської ради-
Войтенко О.М.,
секретар опікунської ради -
Обозна О.О.
члени опікунської ради -
Чуяшенко Т.М., Лазаренко 
Л.М., Панченко Б.О., 
Дідусенко О.В., Кошман 
Л.О., Шафоростова А.І. 

6 Перевіряти забезпечення  продуктами 
харчування та одягом дітей в сім’ях, 
які опинилися в складних життєвих 
обставинах та дітей сиріт.

за необхідністю, 
але не менше 1 разу
у квартал

Голова опікунської ради-
Войтенко О.М..
секретар опікунської ради -
Обозна О.О.
члени опікунської ради 
-Чуяшенко Т.М., Кулібаба 



С.В., Дідусенко О.В., 
Сащенко О.М. 

7 Робити постійну перевірку в сім’ях, 
які опинилися в складних життєвих 
обставинах , де народилася дитина, 
складати акти обстеження.

протягом року Голова опікунської ради-
Войтенко О.М..
секретар опікунської ради-
Обозна О.О.
члени опікунської ради –
Бойчин В.М., Кулібаба С.В.,
Дідусенко О.В., Сащенко 
О.М., Бульченко О.М. 

8 Взяти на контроль дітей, що 
відвідують школу, ДНЗ, але 
проживають без реєстрації на території
села.

за необхідністю, 
але не менше 1 разу
у квартал

Голова опікунської ради-
Войтенко О.М..
секретар опікунської ради-
Обозна О.О.
члени опікунської ради-
Панченко Б. О., Кошман 
Л.О., Лазаренко Л.М., 
Бульченко О.М., 
Шафоростова А.І. 

9 Проводити бесіди з батьками про 
недопущення антисоціальної 
поведінки.

постійно члени опікунської ради-
Панченко Б.О., Мельник 
А.М., Чуяшенко Т.М., 
Кошман Л.О., Лазаренко 
Л.М., 
Шафоростова А.І.

10 Проводити обстеження умов 
проживання недієздатних осіб.

раз у рік та за 
необхідністю

Голова опікунської ради-
Войтенко О.М..
секретар опікунської ради-
Обозна О.О.
члени опікунської ради- 
Бульченко О.М., Дідусенко 
О.В. 

11 Вести контроль сімей, в яких 
виховуються діти інваліди

Постійно Всі члени опікунської ради

12 Співпрацювати з депутатами в 
проведенні контролю за сім’ями, які 
опинилися в складних життєвих 
обставинах.

Постійно Всі члени опікунської ради.

Голова опікунської ради                                    Олена ВОЙТЕНКО

Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету                                        Юлія ПРОЦЕНКО

 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 6

від  29 січня  2021 року                        
село Нижня Сироватка

Про підсумки роботи 
із зверненнями громадян 
за 2020 рік

На виконання статті  40 Конституції України, підпункту 1 пункту «б»
розділу 1 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року (зі змінами).
На  підставі  Указу  Президента  України  від  07.02.2008  року  №  109  «Про
першочергові  заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів
місцевого  самоврядування»,  на  виконання  розпорядження голови Сумської
ОДА  №  552-ОД  від  21.09.2018  року  «Про  заходи  щодо  забезпечення
реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до
органів  державної  влади  та  органів  місцевого  самоврядування»»,  з  метою
підвищення  ефективності  роботи  із  зверненнями  громадян,  виконавчий
комітет Нижньосироватської сільської ради, вирішив: 

1.  Інформацію  секретаря  сільської  ради  про  підсумки  роботи  зі
зверненнями громадян за 2020 рік прийняти до відома (додається). 

2.  Роботу  із  зверненнями  громадян  у  виконавчому  комітеті
Нижньосироватської сільської ради оцінити як таку, що відповідає вимогам,
установленим законодавством.

3. Продовжувати роботу щодо забезпечення реалізації конституційного
права громадян на письмове звернення та на особистий прийом;

4. Забезпечувати систематичний аналіз та узагальнення звернень щодо
недопущення  причин,  що  спричиняють  повторні  та  колективні  звернення
громадян,  вживати  заходи  щодо  забезпечення  запобігання  безпідставним
відмовам в задоволенні законних вимог громадян. 

5. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  секретаря
сільської ради.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Додаток  до  рішення  виконавчого  комітету
Нижньосироватської сільської ради 
від 29.01.2021 р. № 6
«Про підсумки роботи зі зверненнями
громадян за 2020 рік»

 Інформація про підсумки роботи зі зверненнями громадян за 2020 рік 

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про
першочергові  заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування
конституційного права на звернення до органів державної влади та органів
місцевого  самоврядування»  Нижньосироватською  сільською  радою
вживаються заходи  для  підвищення  ефективності  роботи  із  забезпечення
всебічного  розгляду  звернень  громадян  та  порушених  у  них  питань,
оперативного їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян.

У 2020  році до  Нижньосироватської  сільської  ради  надійшло 198
звернень,  що  на  6 звернень  більше  в  порівнянні  з  аналогічним  періодом
минулого року. За звітний період 2020 року із загальної кількості звернень:
157 –  письмові  звернення,  41  звернення надійшло на  особистому прийомі
керівництва. 

Аналіз  змісту  звернень  засвідчує,  що  найбільш  актуальними  є
звернення, що стосуються соціального захисту населення, їх кількість за 2020
рік склала  136  звернень:  з  них  119  звернень  громадян,  які  звернулися  до
сільської ради з проханням про виплату матеріальної допомоги. Це  виплата
матеріальної допомоги матері, яка втратила сина під час АТО (ООС); виплата
матеріальної  допомоги  учаснику  АТО  (ООС),  якому  встановлено  статус
«Інвалід  війни»  для  вирішення  соціально-побутових  питань;  виплата
матеріальної  допомоги  військовослужбовцям,  які  проходять  службу  за
контрактом для поліпшення житлово-побутових умов проживання; Виплата
матеріальної допомогу на вирішення соціально-побутових потреб учасникам
бойових  дій  (АТО);  виплата  матеріальної  допомоги  до  Дня  вшанування
учасників бойових дій на території інших держав (Афганістан, інші); виплата
матеріальної  допомоги  Почесним  донорам  України  на  поліпшення
матеріально-побутових  умов  проживання; виплата  матеріальної  допомоги
особам,  що  постраждали  від  аварії  на  ЧАЕС  І  категорії  (ліквідаторам),  з
нагоди відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС; виплата матеріальної допомоги на поховання померлих
громадян, які на момент смерті не працювали; виплата матеріальної допомоги
на  лікування  (онкологічне  захворювання,  складні  операції).  Відповідно  до
поданих заяв громадянам була виплачена матеріальна допомога на загальну
суму                               348 тис. грн. 

Інші питання, з якими зверталися мешканці громади були звернення з
питань аграрної політики та земельних відносин – 27, екології та природних
ресурсів - 11, питання щодо діяльності органів місцевого самоврядування - 8,
питання охорони здоров’я – 4,  комунального господарства -  7,  сімейної та
гендерної політики, захисту прав дітей – 4, житлової політики – 1 питання.



За  2020  рік надійшло  2 колективних  звернення,  що  на  7  звернень
менше, ніж за  2019 рік.  Здебільшого у колективних зверненнях громадяни
порушують питання комунального господарства. 

У  звітному  періоді  позитивно  вирішено  183 порушених  питання,
надано роз’яснення - 12, відмовлено – 3. 

Особлива увага приділяється вирішенню питань, з якими звертаються
інваліди, ветерани війни та праці, багатодітні сім’ї,  особи, постраждалі від
аварії  на  Чорнобильській  АЕС,  одинокі  матері,  учасники  бойових  дій  та
члени  їх  сімей,  внутрішньо  переміщені  особи  та  інші  громадяни,  які
потребують соціального захисту та підтримки.

Звернення громадян, які надходять до сільської ради, розглядаються у
строки  встановлені  законодавством,  не  допускається  неоднозначних,
необґрунтованих чи неповних відповідей на звернення громадян.

Відповідей  на  звернення із  порушенням  строків,  установлених
законодавством, безпідставної передачі розгляду звернень іншим органам не
було.

Скарг і заяв від громадян, у яких йдеться про недоліки в роботі органів 
місцевого самоврядування не надходило.

Прийом громадян здійснюється, згідно затвердженого графіку.

Секретар сільської ради Ольга КЛИМЕНКО



НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 7

від 29 січня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про виконання повноважень 
у сфері соціального захисту населення 
за  2020 рік

Заслухавши  інформацію  начальника  відділу  соціального  захисту
населення  Нижньосироватської  сільської  ради  –  Войтенко  О.М.,  щодо
виконання  повноважень у сфері соціального захисту населення за 2020 рік,
керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1.  Інформацію  начальника  відділу  соціального  захисту  населення
Нижньосироватської  сільської  ради  по  виконанню  повноважень  у  сфері
соціального захисту населення за 2020 рік прийняти до відома (додається). 

2. Відділу соціального захисту населення Нижньосироватської сільської
ради  продовжити  роботу  по  наданню  соціальних  послуг,  відповідно  до
законодавства.

3. Контроль за виконанням рішення залишити за сільським головою.

Сільський голова                                  Вячеслав СУСПІЦИН



Додаток  до  рішення  виконавчого  комітету
Нижньосироватської сільської ради 
від 29.01.2021 р. № 
«Про виконання повноваженьу сфері
соціального захисту населення за 2020 рік»

Звіт
 про виконання повноважень

 у сфері соціального захисту населення за 2020 рік

Одним  із  найбільш  важливих  напрямків  роботи  виконавчих  органів
сільської ради є соціальний захист населення. З метою забезпечення потреб
соціально вразливих верств населення в Нижньосироватській сільській раді
затверджена та діє «Програма соціального захисту населення на 2017 – 2021
роки Нижньосироватської сільської ради».

Згідно цієї Програми в 2020 році жителям нашої громади були здійснені
такі виплати:

- на лікування онко та тяжкохворим – 108,0 тис.грн.,
- постраждалим внаслідок пожежі – 5,0 тис.грн., 
- учасникам бойових дій на території інших держав (Афганістан, інші)

- 18,0 тис. грн., 
- почесним донорам України – 8,0 тис. грн., 
- особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС І кат. (ліквідаторам) – 6,0

тис. грн., 
- грошова допомога учасникам АТО – 102,0 тис. грн. (68 Х 1,5 тис. грн.),
- матері  загиблого  учасника  АТО,  Кені  Надії  Петрівні, матеріальна

допомога до Дня матері – 60,0 тис. грн.,
- інваліду АТО, Кознієнко Сергію Сергійовичу на вирішення соціально-

побутових питань – 22,0 тис. грн.,
-військовослужбовцям,  які  проходять  службу за  контрактом –  6,0  тис.

грн.,
- допомогу на поховання сім’ям, в яких померлі на момент смерті були

працездатного віку і ніде не працювали – 11,0 тис. грн.,
- грошову  компенсацію  непрацюючим фізичним особам,  які  постійно

надають  послуги  громадянам  похилого  віку,  інвалідам,  дітям-інвалідам,
хворим,  які  не  здатні  до  самообслуговування  і  потребують  сторонньої
допомоги – 28,0 тис. грн, 

-  дітям  –  сиротам  і  дітям,  позбавленим  батьківського  піклування
виплачено 3,6 тис. грн. по досягненню 18 річного віку.

У період карантину,  пов’язаного  із  поширенням гострої  респіраторної
хвороби  COVID -  19,  спричиненої  коронавірусом  SARS-CoV-2,
Нижньосироватська  сільська  рада  підтримала  спільний  проект  корпорації
АТБ  з  Міністерством  соціальної  політики  України  та  адресно  доставила
продуктові набори громадянам віком понад 80 років, громадянам похилого
віку, які потребують догляду, а також особам з інвалідністю, які перебували
на  денному  обслуговуванні  у  Територіальному  центрі  соціального



обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  Сумської  РДА у
кількості 87 шт. 

Від обласної  спілки «Червоного Хреста» були доставлені  гігієнічні та
продуктові  набори.  Окрім цього,  120 громадян отримали допомогу від  ТД
«Аліанс –Мєдіа» у вигляді продуктових наборів.

9 травня було відзначено День Перемоги. Учасникам ВВв та бойових дій
були вручені подарункові та продуктові набори. 

Діти з інвалідністю були направлені на комплексну реабілітацію.
На забезпечення діяльності  КУ «Інклюзивно ресурсного центру» було

перераховано 5,1 тис. грн.
Щомісячно виплачувалась стипендія особам з числа інвалідів війни та

учасників  бойових  дій,  яким  виповнилося  90  і  більше  років,
відшкодовувались витрати, пов’язані з наданням пільг на послуги зв’язку та
житлово  –  комунальні  послуги  окремим  категоріям  громадян,  які  мають
право на пільги, відповідно до Законів України.

Згідно «Програми відшкодування компенсаційних виплат за перевезення
окремих пільгових категорій громадян Нижньосироватської сільської ради на
приміських  маршрутах  автомобільним  транспортом  на  2017-  2021  роки»
перевізникам  було  перераховано  168,5  тис.  грн.  та  до  обласного  бюджету
42,3  тис. грн.  та  «Програми  відшкодування  компенсаційних  виплат  за
перевезення  окремих  пільгових  категорій  громадян  Нижньосироватської
сільської  ради  залізничним транспортом  приміського  сполучення  на  2018-
2021 роки»  - 234,7 тис.грн. 

За  2020  рік  спеціалістами  відділу  соціального  захисту  населення
прийнято  656  громадян  по  різним  питанням.  Оформлено  різних  видів
соціальної  допомоги  -  235.  Оформлено  субсидії  на  тверде  паливо  –  43,
субсидії на природний газ – 378.

Питання захисту прав та законних інтересів дітей є і залишається одним
із  першочергових  завдань  у  діяльності  органів  місцевого  самоврядування.
Основні питання полягають у тому, щоб:

- виявляти дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- дітей, які залишились без батьківського піклування;
- здійснювати захист дітей у разі виникнення безпосередньої загрози їх

життю або здоров’ю;
- здійснювати захист майнових та житлових прав дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування.
На території сільської ради в сім’ях опікунів проживає 15 дітей-сиріт та

дітей, позбавлених батьківського піклування.
Криворотенко  А.В.,  жителька  с.  Старе  Село  була  позбавлена

батьківських  прав.  Оформлені всі  необхідні  документи  на  влаштування
дитини під опіку.

Протягом  року  члени  опікунської  ради  відвідували  ці  сім’ї  з  метою
обстеження  умов  проживання  дітей.  До  Дня  Святого  Миколая  дітям  цієї
категорії придбані подарункові набори.



В Нижньосироватській сільській раді ведеться квартирний облік дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Станом на сьогодні на
обліку знаходяться 5 осіб.

Під час карантину також відвідувалися сім’ї, що опинилися в СЖО, це
15 сімей, що виховують 34 дітей, особлива увага зверталася на самопочуття
дітей  і  батьків,  дотримання  правил  гігієни,  наявність  контактних  номерів
сімейних лікарів та на дистанційне навчання дітей в умовах карантину. Сім’ї,
які  перебувають  у  складних  життєвих  обставинах  до  Дня  захисту  дітей
отримали  продуктові  набори,  діти  цієї  категорії  від  ССД  Сумської  РДА
отримали  іграшки.  Також  були  проведені  профілактичні  бесіди  щодо
правильної  поведінки  під  час  карантину,  відповідального  батьківства  та
належного догляду за дітьми.

Питання про підвищення рівня насилля в сім’ї під час карантину також
тримаємо на контролі. 

Сільська рада не залишає без уваги і багатодітні сім’ї,  яких в громаді
налічується 40 сімей, які виховують 128 дітей. 

На  забезпечення  діяльності  Сумського  районного  центру  соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді перераховано 65,4 тис. грн.

На  забезпечення  діяльності  Територіального  центру  соціального
обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  Сумської  РДА  перераховано
439,8 тис. грн.

З метою ефективної організації діяльності у сфері соціального захисту
населення  та  надання  соціальних  послуг  створена  КУ  «Центр  надання
соціальних  послуг  Нижньосироватської  сільської  ради».  Основна  мета
діяльності – це допомога отримувачам послуг, їх сім’ям та родичам подолати
соціальні проблеми та труднощі, зберегти незалежність та можливість жити у
громаді нормальним життям.

Чотири соціальні робітники відділення допомоги вдома з початку року
надали  послуги  41  особі,  з  них  на  платній  основі  отримували  послуги  3
особи. 

Для запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції та проведення
профілактичних  заходів  серед  працівників  та  підопічних  Центру  були
придбані захисні засоби.

Здійснено  передплату  районної  газети  «Вісті  громад»  для  пільгових
категорій громадян в кількості 442 екземпляри на суму 79,6 тис. грн.

В 2020 році змінено порядок передачі прийнятих заяв та документів до
УСЗН Сумської РДА. В серпні 2020 року запроваджено програмний комплекс
«Соціальна  громада».  Відтепер  прийняті  у  повному  комплекті  документи
передаються в електронному вигляді протягом 24 годин. За останні чотири
місяці було прийнято та відправлено 190 електронних заяв.

З  бюджету  сільської  ради направлено  кошти  на  харчування  дітей  в
закладах освіти: дошкільним закладам – 120,3 тис. грн, закладам загальної
середньої освіти – 136,7 тис. грн.

За 2020 рік проведено 4 засідання опікунської ради. 



Постійно  обстежуються  умови  проживання  сімей  опікунів,
піклувальників та прийомної  сім’ї.  Практичними психологами проводяться
бесіди  та  заняття  з  дітьми,  які  потребують  особливої  педагогічної  уваги,
проводяться обстеження умов проживання сімей з новонародженими дітьми
та перевірка цільового використання коштів при народженні дітей.

Протягом року проводилась робота серед населення з пічним опаленням,
23 родини забезпечені балонами скрапленого газу.

Постійно  ведеться  прийом  громадян  з  питань  надання  житлових
субсидій,  пільг  та  компенсацій,  а  також  забезпечення  осіб  з  інвалідністю
технічними засобами реабілітації. 

Начальник відділу
соціального захисту населення                                   Олена ВОЙТЕНКО



НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 8

від 29 січня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про виконання повноважень 
у сфері регулювання земельних відносин, 
охорони навколишнього 
природного середовища,
містобудування та благоустрою за 2020 рік

Заслухавши  інформацію  начальника  відділу  земельних  відносин,
містобудування  та  благоустрою  Нижньосироватської  сільської
ради – Фесенко Л.Ю., щодо виконання  повноважень у сфері  регулювання
земельних  відносин,  охорони  навколишнього  природного  середовища,
містобудування та благоустрою за 2020 рік, керуючись ст. 33 Закону України
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  виконавчий  комітет
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Інформацію начальника відділу земельних відносин, містобудування
та  благоустрою  Нижньосироватської  сільської  ради  по  виконанню
повноважень  у  сфері  регулювання  земельних  відносин,  охорони
навколишнього природного середовища,  містобудування та  благоустрою  за
2020 рік прийняти до відома (додається). 

2.  Відділу  земельних  відносин,  містобудування  та  благоустрою
продовжити  роботу по здійсненню  контролю  за  дотриманням  вимог
земельного,  природоохоронного  законодавства  та  законодавства  щодо
використання і охорони земель.

3. Контроль за виконанням рішення залишити за сільським головою.

Сільський голова                                  Вячеслав СУСПІЦИН



Додаток  до  рішення  виконавчого  комітету
Нижньосироватської сільської ради 
від 29.01.2021 р. № 
«Про виконання повноважень
у сфері регулювання земельних відносин, 
охорони навколишнього природного середовища, 
містобудування та благоустрою за 2020 рік»

Звіт
 про виконання повноважень у сфері регулювання земельних відносин,

охорони навколишнього природного середовища, містобудування та
благоустрою за 2020 рік

В  2020  році  було  проведено  7  засідань  сесії  Нижньосироватської
сільської ради, на 5 із них було розглянуто 173 земельні питання. 

Одним із основних завдань відділу земельних відносин, містобудування
та  благоустрою сільської  ради  є  робота  щодо укладення договорів  оренди
землі та внесення змін до діючих договорів. На сьогоднішній день в реєстрі
сільській раді значяться 120 діючих договорів оренди земель комунальної та
державної власності, які розташовані на території сільської ради.

В 2020 році було укладено 7 нових договорів оренди землі, а саме:
1)  з  Низівським  споживчим  товариством  для  будівництва  та

обслуговування  будівель  торгівлі  загальною  площею  0,1763  га  (для
обслуговування  4  приміщень  магазинів),  які  розташовані  в  с.  Нижня
Сироватка.

2)  з Споживчим  кооперативом  «Низівський»  для  будівництва  та
обслуговування  будівель  торгівлі  площею  0,0498  га  (для  обслуговування
приміщення магазину) в с. Нижня Сироватка, вул. Сумська, 92а.

3) з ТОВ «РЕНТА МЛИН» укладено договір оренди щодо користування
земельною  ділянкою  площею  2,8010  га  промислового  призначення  (для
обслуговування  виробничої  бази).  Договір  укладено  у  зв’язку  із  зміною
власника нерухомого майна ТОВ «ІНВЕСТ ФІНАНС СЕРВІС».

4)  з  ФОП  Лаврентьєвим  Олексієм  Анатолійовичем  укладено  договір
оренди землі  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі площею
0,1862 га, розташованої в с. Нижня Сироватка, вул. Сумська, 90а. Підставою
укладення договору оренди є набуття права власності на об’єкти нерухомості
від Гупрін М.М.

5)  з  АТ  «Сумиобленерго» укладено  новий  договір  оренди  землі  для
розміщення,  будівництва,  експлуатації  та обслуговування будівель і  споруд
об’єктів передачі електричної та теплової енергії  загальною площею 0,0044
га (під розміщення опор повітряної лінії ПЛ–10 кВ для зеленого тарифу).

Також, в 2020 рік розглянуто 5 питання щодо внесення змін до існуючих
договорів оренди землі. Це 4 договори оренди землі сільськогосподарського
призначення (невитребувані паї та земельні ділянки під польовими дорогами
з ТОВ Агрофірма «Червоносільська» та ТОВ «ЗЕРНЕ») та договір оренди з
АТ  «Сумиобленерго»,  який  був  поновлений  на  10  років  під  об’єктами
енергетики (КТП № 601) по вул. Новоселівська, с. Старе Село. 



Також,  одним  із  основних  завдань  відділу  є  надання  учасникам  АТО
земельних  ділянок  до  2,0  га  для  ведення  особистого  селянського
господарства. В 2020 рік на засіданнях сесії сільської ради будо розглянуто  5
заяв про надання дозволів щодо відведення земельних ділянок даній категорії
громадян та 8 заяв про затвердження проектів та надання земельних ділянок
у власність учасникам АТО (загальна площа наданих у власність 15,87 га).

Всього,  починаючи  з  2015  року,  учасникам  АТО  які  зареєстровані  на
території  сільської  ради надано у приватну власність 108 га  землі  це -  56
чоловік (44 чол. надано на території сільської ради та 12 чол. на території
Сумської області). 

Ще 12 учасників АТО, не зареєстрованих на території громади, згідно
Земельного кодексу України, отримали земельні ділянки загальною площею
12 га.

Відділ земельних відносин, містобудування та благоустрою в інтересах
громадян, юридичних осіб чи територіальної громади організовує проведення
громадського  обговорення  містобудівної  документації.  Відповідно  до
проведених громадських обговорень відбувається затвердження містобудівної
документації. 

20 жовтня 2020 року рішенням 36 сесії 7 скликання Нижньосироватської
сільської ради було затверджено генеральний план с. Гірне та документація
по  стратегічній  екологічній  оцінці.  Відповідно  до  даної  містобудівної
документації відбудеться зміна меж та збільшення площі с. Гірне на +12,4399
га  і  відповідно  площа  села  склала  55,74  га.  В  межі  вводяться  земельні
ділянки, які розташовані  біля населеного пункту площею 6,83 га та земельна
ділянка, яка розташована біля м. Суми площею 5,61 га.

На сьогоднішній день в територіальній громаді розроблено та введено в
дію ще два генеральних плани, по с. Барвінкове та с. Нижня Сироватка.

В грудні 2020 року сесією сільської ради надано дозвіл на розроблення
генерального плану с. Старе Село. 

Також,  постійно  відділом  ведеться  робота  по  моніторингу  сплати
земельного  податку  та  орендної  сплати.  За  2020  року  виконання  бюджету
складає 103,1% до річного плану, що + 559,2 тис.  грн.  По платі  за  землю
відсоток виконання склав 107,3%, в грошовому виразі це 266 тис. грн.

Постійно ведеться робота зі звернень громадян.

Начальник відділу земельних відносин,
містобудування та благоустрою                                         Любов ФЕСЕНКО



НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення № 9

від 29 січня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про безоплатне прийняття 
майна  зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
Сумського району, яке перебуває на балансі
Сумського РЦСССДМ до комунальної 
власності Нижньосироватської сільської ради

Керуючись  статтями  29,  40,  59,  60  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об’єктів права
державної  та  комунальної  власності»,  відповідно  до  рішення  третьої  сесії
восьмого  скликання  Сумської  районної  ради  від  23.12.2020  року  «Про
безоплатну передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Сумського району, яке перебуває на балансі Сумського районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді до комунальної власності
територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  Сумського  району  та  на  баланс
Сумської районної ради», виконавчий комітет Нижньосироватської сільської
ради вирішив:
 

1.  Прийняти  безоплатно  до  комунальної  власності  територіальної
громади  Нижньосироватської  сільської  ради  зі  спільної  власності
територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  Сумського  району  від  Сумського
районного  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  майно
(додаток 1).

2. Утворити комісію з питань приймання - передачі визначеного майна у
складі:

Голова  комісії:  Суспіцин  Вячеслав  Юрійович,  сільський  голова
Нижньосироватської сільської ради.

Секретар  комісії:  Костюк  Ірина  Євстахіївна,  начальник  відділу  –
головний  бухгалтер  планово-фінансового  та  економічного  розвитку
Нижньосироватської сільської ради.

Члени комісії: 



Борзяниця  Ольга  Володимирівна,  директор  Сумського  районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Клименко Ольга Миколаївна – секретар Нижньосироватської сільської
ради.

3. Начальнику відділу – головному бухгалтеру планово-фінансового та
економічного розвитку Нижньосироватської сільської ради прийняти майно,
згідно акту приймання – передачі та  забезпечити його відповідний облік.

Cільський голова                                           Вячеслав СУСПІЦИН

Додаток 1
до рішення 
виконавчого комітету № 
від 29.01.2021



ПЕРЕЛІК
майна для передачі зі спільної власності територіальних громад сіл,

селищ, міст Сумського району до комунальної власності
територіальної громади

Нижньосироватської сільської ради

№
п/п

Інвентарний номер Найменування
Кількість

шт.
Первісна
вартість

1. 
1130039
1130028

Стіл (школярик) 2 754,00

2. 
1130068
1130079

Шафа офісна 2 1140,00

Всього: 4 1894,00

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету Юлія 
ПРОЦЕНКО

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення № 10



від 29 січня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про безоплатне прийняття 
майна  зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
Сумського району, яке перебуває на балансі
територіального центру соціального обслуговування 
Сумської РДА до комунальної власності 
Нижньосироватської сільської ради

Керуючись  статтями  29,  40,  59,  60  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об’єктів права
державної  та  комунальної  власності»,  відповідно  до  рішення  другої  сесії
восьмого  скликання  Сумської  районної  ради  від  16.12.2020  року  «Про
безоплатну передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл,
селищ,  міст  Сумського  району,  яке  перебуває  на  балансі  територіального
центру  соціального  обслуговування  (надання  соціальних  послуг)  Сумської
районної державної адміністрації  до комунальної власності  територіальних
громад Сумського району та  на  баланс  Сумської  районної  ради»  та  листа
територіального  центру  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг) Сумської РДА від 22.01.2021 № 04 про безоплатне прийняття майна,
виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив:
 

1.  Прийняти  безоплатно  до  комунальної  власності  територіальної
громади  Нижньосироватської  сільської  ради  зі  спільної  власності
територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  Сумського  району  від
територіального  центру  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг) Сумської районної державної адміністрації  майно  (додаток 1).

2. Утворити комісію з питань приймання - передачі визначеного майна у
складі:

Голова  комісії:  Суспіцин  Вячеслав  Юрійович,  сільський  голова
Нижньосироватської сільської ради.

Секретар  комісії:  Костюк  Ірина  Євстахіївна,  начальник  відділу  –
головний  бухгалтер  планово-фінансового  та  економічного  розвитку
Нижньосироватської сільської ради.

Члени комісії: 
Міщенко  Наталія  Миколаївна,  голова  ліквідаційної  комісії

територіального  центру  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг) Сумської районної державної адміністрації.

Клименко Ольга Миколаївна – секретар Нижньосироватської сільської
ради.



3. Начальнику відділу – головному бухгалтеру планово-фінансового та
економічного розвитку Нижньосироватської сільської ради прийняти майно,
згідно акту приймання – передачі та  забезпечити його відповідний облік.

Cільський голова                                           Вячеслав СУСПІЦИН

Додаток 1
до рішення 
виконавчого комітету № 
від 29.01.2021



ПЕРЕЛІК
майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст

Сумського району, що передається до комунальної власності
територіальної громади

Нижньосироватської сільської ради

№ з/п Найменування кількість ціна сума

1 Велосипед VELOS 4 2499,00 9996,00 
12792,00

2 Велосипед АРДИС 1 2796,00 2796,00
3 Крісло колісне 1 3807,00 3807,00

4107,00
4 Візок інвалідний 1 300,00 300,00
ВСЬОГО 16899,00

Керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету Юлія 
ПРОЦЕНКО

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення № 11



від 29 січня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про безоплатну передачу 
майна з балансу Нижньосироватської
сільської ради на баланс Відділу освіти, культури, 
молоді, спорту та туризму Нижньосироватської 
сільської ради

Керуючись  статтями  29,  40,  59,  60  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»,  відповідно до рішення 2 сесії  8  скликання від
23.12.2020  р.  Нижньосироватської  сільської  ради  «Про  передачу  майна з
комунальної власності Нижньосироватської сільської ради до Відділу освіти,
культури,  молоді,  спорту  та  туризму  Нижньосироватської  сільської  ради»,
виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Передати безоплатно з балансу Нижньосироватської сільської ради
на  баланс  Відділу  освіти,  культури,  молоді,  спорту  та  туризму
Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області
майно  згідно  актів  приймання  –  передачі  (акти  приймання-передачі
додаються).

2.  Начальнику  Відділу  освіти,  культури,  молоді,  спорту  та  туризму
Нижньосироватської  сільської  ради прийняти  майно згідно  актів
приймання – передачі та  забезпечити його відповідний облік.

Cільський голова                                             Вячеслав СУСПІЦИН

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення № 12



від 29 січня 2021 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»  зі  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  11.01.2021  року
№ 21/01-13  про  взяття  на  квартирний облік  дитини-сироти  Синяговського
Євгена  Михайловича  23.01.2004  р.н.,  виконавчий  комітет
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

   1.  Взяти на  квартирний  облік  за  місцем  народження  Синяговського
Євгена Михайловича, 23.01.2004 року народження,  на загальну чергу за
порядковим номером 13  та занести його до спису осіб, що мають право на
позачергове одержання житлового приміщення за порядковим номером  10,
як дитина-сирота.

2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  секретаря
сільської ради Клименко О.М.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення № 13

від 29 січня 2021 року



село Нижня Сироватка

Про зміну поштової адреси 
житлового будинку

Розглянувши  заяву  гр.  Калашник  Миколи  Митрофановича,  жителя
с.  Нижня  Сироватка,  вул.  Сумська,  буд.  4,  щодо  зміни  поштової  адреси
житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами, що знаходиться
за адресою: вул. Сумська, с. Нижня Сироватка, Сумського району, Сумської
області та у зв’язку зі зміною нумерації будинків по вулиці Сумська, 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. Змінити поштову адресу житлового будинку, господарських будівель
і  споруд, що належать Калашник Миколі Митрофоновичу згідно свідоцтва
про право на спадщину за законом, реєстраційний номер 965 від 18.05.1992
року, а саме: з вулиці Сумська, буд. 6, с. Нижня Сироватка, Сумського району,
Сумської області на вулиця Сумська, буд. 4, с. Нижня Сироватка, Сумського
району, Сумської області. 

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Рішення № 14

від 29 січня 2021 року
село Нижня Сироватка



Про передачу кошторисних призначень 
від головного розпорядника 
Нижньосироватська сільська рада до
КУ «Центр надання соціальних послуг
Нижньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської області»

Керуючись  ст.  28  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  у  зв’язку  зі  створенням  та  реєстрацією  у  Єдиному  державному
реєстрі  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  –  підприємців  та  громадських
формувань  19.01.2021  року  Комунальної  установи  «Центр  надання
соціальних  послуг  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської  області»  (код  ЄДРПОУ  43988320),  виконавчий  комітет
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1.  Передати  кошторисні  призначення  в  сумі  438750  грн.  (чотириста
тридцять вісім тисяч сімсот п’ятдесят гривень) розпоряднику нижчого рівня
Комунальній  установі  «Центр  надання  соціальних  послуг
Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області».

1. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  Відділ
планово  –  фінансового  та  економічного  розвитку  Нижньосироватської
сільської ради.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН
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