
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 28

від 15 березня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про затвердження тарифів
на оплату соціальних послуг,
що надаються комунальною установою
« Центр надання соціальних послуг
Нижньосироватської сільської ради
Сумського району Сумської області»

Керуючись статтею 28, пунктом 1. п.п.2 Закону України «Про соціальні
послуги», пунктом  20  Порядку  надання  соціальних  послуг,  затвердженим
Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  1.06.2020  №  587  «Про
організацію  надання  соціальних  послуг»,  Постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  29  грудня  2009  року  №  1417  «Деякі  питання  діяльності
територіальних  центрів  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг),  постановою Кабінету  Міністрів  України  від  01  червня  2020  року
№  428  «Про  затвердження  Порядку  регулювання  тарифів  на  соціальні
послуги»,  методичними  рекомендаціями,  затвердженими  Наказом
Міністерства  соціальної  політики від  07.12.2015 року № 1186,  виконавчий
комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1.  Затвердити  тарифи  на  оплату  соціальних  послуг,  що  надаються
комунальною  установою  «Центр  надання  соціальних  послуг
Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області»
(Додаток 1).

2. Виконання рішення покласти на комунальну установу «Центр надання
соціальних  послуг  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської області».                        

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

Сільський голова                                                 Вячеслав СУСПІЦИН

 



    Додаток 1
    до рішення виконкому № 28
    Нижньосироватської сільської
     ради  від 15.03.2021  року

                                                                        
    «ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                        рішенням виконкому № 28
                                                                                                      Нижньосироватської сільської ради 
                                                                                                      від 15.03.2021 р.                           

   Сільський   голова                                                                                                 
                                                                                               

              ______________Вячеслав СУСПІЦИН        

ТАРИФИ
на  платні соціальні послуги,  які надаються

Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг
Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області»

№ п/
п

               Назва послуги Одиниця 
вимірювання

Витрати часу
на надання 
послуги, 
хвилин

Вартість 
послуги без 
ПДВ (грн.)

Догляд вдома
1 Допомога у  самообслуговуванні
1.1 Купання,  надання допомога при купанні Один захід 60 62,10

1.2 Миття голови Один захід 25 15,50

1.3 Обрізання нігтів  на руках та ногах Один захід 33 20,50

2 Ведення домашнього господарства

2.1 Прання білизни та одягу Одне прання  (до 
1,5 кг сухої 
білизни)

30 31,10

2.2       Прибирання житла:
а) косметичне прибирання 
б) вологе прибирання
в) генеральне прибирання

Один захід
30
70
126

 18,60
 43,50
130,40

2.3     Допомога у приготування їжі
 (підготовка продуктів для приготування 
їжі, миття овочів, фруктів , посуду, 
винесення сміття тощо)

Один захід
18 18,60

2.4 Приготування  їжі Один захід 60 62,10

2.5 Розпалювання печей, піднесення вугілля, 
дров, розчистка снігу:
 доставка води з колонки

Одне 
розпалювання, 
доставка, 
піднесення

70 43,50

2.6 Придбання і доставка продовольчих, 
промислових та господарських товарів, 
медикаментів

Один захід 84 87,00

2.7 Надання допомоги в оплаті комунальних 
послуг (заповнення абонентних книжок, 
оплата комунальних послуг, завірення 
платежів, заміна книжок)

Одна оплата 75 46,60

2.8 Надання допомоги в оформленні 
документів (оформлення субсидій на 

Одне оформлення 60 62,10



квартирну плату і комунальні послуги)
2.9 Надання  послуг з виконання ремонтних 

робіт (допомога в ремонті житлових 
приміщень)

Разове доручення
( раз на рік)

240 248,40

2.10 Надання допомоги у проведенні 
сільськогосподарських робіт ( в обробці 
присадибної ділянки )

Разове доручення, 
не більше 0,02га

138 142,90

Примітка: Остаточна сума вартості кожної послуги відкоригована у відповідності до вимог Постанови НБУ
від 20.06.2019 № 82 «Про вилучення з готівкового обігу монет дрібних номіналів».



НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 29

від 15 березня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про проект Положення
про преміювання та надання
матеріальної допомоги працівникам
комунальної установи« Центр надання
соціальних послуг Нижньосироватської
сільської ради Сумського району
Сумської області»

На підставі  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  30.08.2002  №
1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів
і  коефіцієнтів  з  оплати  праці  працівників  установ,  закладів  та  організацій
окремих галузей бюджетної сфери», з урахуванням внесених до них змін і
доповнень,  наказу  Міністерства   праці  та  соціальної  політики  України  та
Міністерства  охорони  здоров’я  України  від  05.10.2005  №  308/519  «Про
упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та
установ  соціального  захисту  населення»,  постанови  Кабінету  Міністрів
України  від  28.12.2016  №  1037  «Про  оплату  праці  працівників  установ,
закладів  та  організацій  окремих  галузей  бюджетної  сфери», виконавчий
комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1.  Погодити  проект  Положення  про  преміювання  та  надання
матеріальної допомоги працівникам комунальної установи «Центр надання
соціальних  послуг  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району
Сумської області» (Додаток 1).

2. Винести проект Положення про преміювання та надання матеріальної
допомоги  працівникам комунальної  установи  «Центр  надання  соціальних
послуг  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області»  на  затвердження  черговою  сесією  Нижньосироватської  сільської
ради.                        

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

Сільський голова                                                        Вячеслав СУСПІЦИН



    Додаток 1
    до рішення виконкому № 29
    Нижньосироватської сільської
      ради  від 15.03.2021  року

ПОЛОЖЕННЯ
про преміювання та матеріальне стимулювання працівників

Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг
Нижньосироватської сільської ради Сумського району

Сумської області»
            1. Загальна частина.

1.1. Дане положення розроблене у відповідності до постанови Кабінету
Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 „Про оплату праці працівників на
основі  єдиної  тарифної  сітки  розрядів  і  коефіцієнтів  з  оплати  праці
працівників  установ,  закладів  та  організацій  окремих  галузей  бюджетної
сфери,  наказу  Міністерства  праці  та  соціальної  політики  України  і
Міністерства  охорони  здоров'я  від  05.10.2005р.  №  308/519  „Про
впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та
установ  соціального  захисту  населення”,  постанови  Кабінету  Міністрів
України  від  28.12.2016  №  1037  «Про  оплату  праці  працівників  установ,
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».       

1.2. Мета положення:
- підвищення відповідальності до виконання покладених на працівників

функціональних обов’язків;
-  зацікавленість  працівників  у  досягненні  високих  показників  на

доручених ділянках роботи;
-  дотримання вимог регламенту роботи установи;
-  дотримання законності правопорядку і трудової дисципліни.
1.3.  Преміювання  працівників  проводиться  за  підсумками  роботи  за

місяць  в  межах  фонду  оплати  праці,  за  наявності  економії  фонду  оплати
праці,  виконанні  показників,  які  тісно пов’язані  з  кінцевими результатами
діяльності установи, а також до державних і професійних свят, ювілейних дат
та в інших випадках, відповідно до чинного законодавства.

2. Показники преміювання.
       2.1. Забезпечення реалізації заходів, спрямованих на посилення мотивації
до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування.
       2.2. Забезпечення соціального захисту працюючих зайнятих на роботах з
шкідливими і важкими умовами праці.
       2.3.  Своєчасне  та  якісне  складання  та  надання  бухгалтерської,
статистичної  звітності  щодо  діяльності  установи,  забезпечення  цільового
використання бюджетних асигнувань, передбачених установі.
      2.4. Організація виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника
та розширення зони обслуговування або збільшення обсягів виконання робіт.
      2.5.  Організація робіти  з ненормованим робочим днем.
      2.6.  Відсутність порушень трудової та виконавчої дисципліни.



       2.7. За високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи,
доручень, складність і напруженість у роботі працівникам установи,  може
бути надана одноразова премія в розмірі середньомісячної заробітної плати.
      2.8.  Премія нараховується за фактично відпрацьований час, виходячи з
посадового окладу, враховуючи надбавки.
      2.9.   При переведенні на іншу роботу, виходу на пенсію, звільненням у
зв’язку  з  скороченням  штатів  та  інших  поважних  причин  премія
виплачується за фактично відпрацьований час.
       2.10.  Премія не виплачується працівникам: 
            - за час відпустки та тимчасової непрацездатності, на яких накладено 
дисциплінарне стягнення до його зняття, звільнення за порушення трудової 
дисципліни, звільнення за власним бажанням до 15 числа, за час перебування
без збереження заробітної плати на навчанні у середніх, спеціальних та 
вищих учбових закладах;
          - несумлінне виконання службових обов’язків, доручень, порушення 
трудової дисципліни;
          - завдання матеріальної шкоди майну установи.

          3. Надання премій до святкових днів:
          -  Міжнародного жіночого дня (8 Березня);
          -  Дня працівника соціальної сфери;
          -  інші святкові дати у межах фонду заробітної плати та межах місячних
кошторисних призначень. 
         4. Надання матеріальної допомоги.

4.1. Надавати матеріальну допомогу працівникам установи:
           - при досягненні пенсійного  віку –100% посадового окладу з фонду
заробітної плати в межах кошторисних призначень;
          - при наданні відпустки в межах фонду оплати праці;
          - в разі нещасного випадку, стихійного лиха, смерті (чоловіка, жінки,
дітей,  батька,  матері),  хронічного  тяжкого  тривалого  захворювання  за
рахунок економії із фонду заробітної плати.

Особам, які звільнюються на протязі року матеріальна допомога не
надається.

4.2.Поточні  премії та різні види матеріальної допомоги директору та
працівникам установи надаються  у межах фонду оплати праці. 

5. Встановлення надбавок до посадових окладів.
5.1.Працівникам  установи  можуть  установлюватися  надбавки  у

розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки):
- за високі досягнення у праці;
- за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
- за складність, напруженість у роботі.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і

порушення  трудової  дисципліни  зазначені  надбавки  зменшуються  або
скасовуються.



5.2.  Працівникам  установи  надбавки  установлюються  керівником
установи. 

5.3. Директору установи надбавка,  премія за особливі досягнення в
роботі виплачуються за письмовим погодженням із Засновником. 

Сільський голова                                                Вячеслав СУСПІЦИН



НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 30

від 15 березня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про доцільність повернення 
малолітньої дитини

Розглянувши  клопотання  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини  від
15.03.2021  року про доцільність повернення малолітньої дитини Шевченко
Діани  Юріївни,  18.08.2020  року  народження,  з  Сумського  обласного
спеціалізованого  будинку  дитини  на  виховання  матері  Шевченко  Надії
Павлівни,  керуючись  статтею  34  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  виконавчий  комітет  Нижньосироватської
сільської ради вирішив:

1. Повернути  малолітню  дитину  Шевченко  Діану  Юріївну,  18.08.2020
року народження, з Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини
на  виховання  матері  Шевченко  Надії  Павлівні,  яка  проживає  за  адресою:
с. Нижня Сироватка, вул. Набережна, буд. 79 (реєстрація місця проживання:
с. Нижня Сироватка, вул. Литвинівка, буд. 8).

2. Начальнику відділу Служба у  справах дітей Козак В.В.  здійснювати
контроль за умовами проживання і виховання малолітньої дитини Шевченко
Діани Юріївни.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

15 березня 2021 року с. Нижня Сироватка

КЛОПОТАННЯ

Комісія  з  питань  захисту  прав  дитини  при  виконавчому  комітеті
Нижньосироватської сільської ради звертається з проханням до виконавчого
комітету сільської ради:

1. Розглянути та затвердити рішення комісії з питань захисту прав дитини
про доцільність повернення малолітньої  дитини Шевченко Діани Юріївни,
18.08.2020  року  народження,  до  матері  Шевченко  Надії  Павлівни  з
Сумського  обласного  спеціалізованого  будинку  дитини,  у  зв’язку  з
закінченням терміну перебування дитини в закладі та відсутністю причин, які
перешкоджають для проживання та належного виховання дитини у сім’ї.

Голова комісії Вячеслав СУСПІЦИН



НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

РІШЕННЯ № 2

від 15 березня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про доцільність повернення
малолітньої дитини

Заслухавши інформацію секретаря комісії з питань захисту прав дитини
Козак Вікторії Вікторівни щодо перебування малолітньої дитини Шевченко
Діани  Юріївни,  18.08.2021  року  народження,  у  Сумському  обласному
спеціалізованому  будинку  дитини  за  заявою  матері  Шевченко  Надії
Павлівни, комісія з питань захисту прав дитини вирішила:

1. Клопотати  перед  виконавчим  комітетом  Нижньосироватської
сільської  ради  про  доцільність  повернення  в  сім’ю  малолітньої  дитини
Шевченко  Діани  Юріївни,  18.08.2020 року народження,  яка  знаходяться  в
Сумському обласному спеціалізованому будинку дитини, за  заявою матері
Шевченко  Надії  Павлівни,  у  зв’язку  з  закінченням  терміну  перебування
дитини у закладі та відсутністю причин,  які перешкоджають проживанню та
належному вихованню дитини у сім’ї.

Голова комісії Вячеслав СУСПІЦИН



НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 31

від 15 березня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про надання Бабакіній Вікторії Олексіївні
статусу дитини, позбавленої батьківського
піклування

Відповідно  до  статей  5,  6,  8,  11  Закону  України  «Про  забезпечення
організаційно-правових  умов  соціального  захисту  дітей-сиріт  та  дітей,
позбавлених  батьківського  піклування»,  пунктів  22,  24,  25,  49  Порядку
провадженнями  органами  опіки  та  піклування  діяльності,  пов’язаної  із
захистом  прав  дитини,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  24.09.2008  №  866  «Питання  діяльності  органів  опіки  та
піклування,  пов’язаної  із  захистом прав дитини»,  керуючись підпунктом 8
пункту «б» статті  32,  підпунктом 4  пункту «б» частини першої  статті  34,
частиною першою статті  34,  частиною  першою статті  52  Закону  України
«Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  враховуючи рішення Сумського
районного суду Сумської області від 26.01.2021 року, справа №587/2342/20
про  позбавлення   батьківських  прав,  з  метою   сприяння  забезпеченню
реалізації прав дитини на житло, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист,
сімейне  виховання  та  всебічний  розвиток,  виконавчий  комітет
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Надати  статус  дитини,  позбавленої  батьківського  піклування,
неповнолітній  Бабакіній  Вікторії  Олексіївні,  08.07.2004  року
народження,  яка  зареєстрована  за  адресою:  Сумський  район,
с. Велика Чернеччина , провул. Зарічний, б.14.

2. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  начальника
відділу Служба у справах дітей Нижньосироватської сільської ради
Козак В.В.

         Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 32

від 15 березня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про призначення піклувальника над дитиною,
позбавленої батьківського піклування
Бабакіною Вікторією Олексіївною

Відповідно до підпункту 4 пункту «б» частини першої статті 34, статті
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 11 Закону
України  «Про  забезпечення  організаційно-правових  умов  соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», пункту
42 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної
із  захистом  прав  дитини,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  24.09.2008  року  №866  «Питання  діяльності  органів  опіки  та
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», статей  243,244 Сімейного
кодексу  України,  враховуючи  рішення  виконавчого  комітету
Нижньосироватської сільської ради від 15.03.2021 року № 31  «Про надання
Бабакіній  Вікторії  Олексіївні  статусу  дитини,  позбавленої  батьківського
піклування», розглянувши клопотання комісії з питань захисту прав дитини,
з метою сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на житло, охорону
здоров’я,  освіту,  соціальний  захист,  сімейне  виховання  та  всебічний
розвиток, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Призначити Бондарєву Віру Вікторівну, 25.01.1967 року народження, яка
проживає за адресою: с. Вишневе, вул. Вишнева, буд. 16 Сумського району
Сумської  області,  піклувальником  над  дитиною,  позбавленою
батьківського  піклування  Бабакіною  Вікторією  Олексіївною,  08.07.2004
року  народження,  надавши  їй  право  вирішувати  всі  питання,  що
стосуються  захисту  прав  та  інтересів  підопічної,  згідно  чинного
законодавства.

2. Зобов’язати  Бондарєву  Віру  Вікторівну  виконувати  обов’язки
піклувальника,  згідно  вимог  законодавства,  вживати  заходів  до  захисту
цивільних прав та інтересів підопічної.

3. Начальнику  відділу  Служба  у  справах  дітей  Козак  В.В.  здійснювати
контроль  за  умовами  проживання  і  виховання  Бабакіної  Вікторії
Олексіївни в сім’ї Бондарєвої Віри Вікторівни.

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



Сільський голова                                       Вячеслав СУСПІЦИН

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

15 березня 2021 року с. Нижня Сироватка

КЛОПОТАННЯ
Комісія  з  питань  захисту  прав   дитини  при  виконавчому  комітеті

Нижньосироватської  сільської  ради,  розглянувши  заяву  Бондарєвої  Віри
Вікторівни,  25.01.1967  року  народження,  яка  проживає  за  адресою:  с.
Вишневе,  вул.  Вишнева,  буд. 16  Сумського  району  Сумської  області
звертається з проханням до виконавчого комітету сільської ради:

1. Розглянути  та  затвердити  рішення  комісії  з  питань  захисту  прав
дитини  про  призначення  піклувальника  над  дитиною,  позбавленої
батьківського піклування Бабакіною Вікторією Олексіївною.

Голова комісії Вячеслав СУСПІЦИН



НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ

РІШЕННЯ № 1

від 15 березня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про призначення піклувальника над дитиною,
позбавленої батьківського піклування
Бабакіною Вікторією Олексіївною

Заслухавши інформацію секретаря комісії з питань захисту прав дитини
Козак  Вікторії  Вікторівни,  розглянувши заяву  Бондарєвої  Віри  Вікторівни
жительки  с.  Вишневе,  вул.  Вишнева,  буд.  16  Сумського  району Сумської
області  щодо  призначення  її  піклувальником  над  дитиною,  позбавленої
батьківського піклування Бабакіною Вікторією Олексіївною, комісія з питань
захисту прав дитини вирішила:

1. Клопотати  перед  виконавчим  комітетом  Нижньосироватської  сільської
ради про призначення Бондарєвої  Віри Вікторівни піклувальником над
дитиною,  позбавленої  батьківського  піклування  Бабакіною  Вікторією
Олексіївною, 08.07.2004 р.н. 

Голова комісії Вячеслав СУСПІЦИН



НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 34

від 15 березня 2021 року 
село Нижня Сироватка

Про внесення змін до Програми 
фінансової підтримки 
Комунального некомерційного 
підприємства «Центральна 
амбулаторія загальної практики-
сімейної медицини села Нижня 
Сироватка» Нижньосироватської 
сільської ради Сумського району 
Сумської області на 2021 рік

Керуючись  ст.  28  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», виконавчий комітет  Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1.  Внести  зміни  до  Програми  фінансової  підтримки  комунального
некомерційного  підприємства  «Центральна  амбулаторія  загальної  практики-
сімейної  медицини  села  Нижня  Сироватка»  Нижньосироватської  сільської
ради  на  2021 рік та затвердити в новій редакції додаток 1 Програми «План
заходів програми фінансової підтримки КНП «Центральна АЗПСМ с. Нижня
Сироватка» НСР на 2021 рік (додаток 1), зокрема:
           - По пункту 9 «Інші виплати населенню» в графі  збільшити суму на
117100,00 грн.
         2.  Організацію виконання цього рішення покласти на відповідальних
виконавців та постійну комісію сільської ради з питань планування соціально-
економічного  розвитку,  бюджету,  фінансів,  житлово-комунального
господарства та управління комунальною власністю.
        3.  Винести дане рішення виконавчого комітету «Про  внесення змін до
Програми фінансової  підтримки комунального некомерційного підприємства
«Центральна амбулаторія загальної практики- сімейної медицини села Нижня
Сироватка» Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської
області на 2021 рік» на затвердження на сесії сільської ради.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Додаток 1

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

 на  2021 рік
№
з/
п

Назва напряму
діяльності (пріоритетні

завдання)

Перелік заходів програми Джерела
фінансуванн

я

Орієнтовні
обсяги

фінансування,
грн.

Разом 

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

премій.
Бюджетні 
кошти 

662080,00 662080,00

2. Нарахування на заробітну 
плату

Виплата нарахувань на заробітну плату. Бюджетні 
кошти 

145660,00 145660,00

3. Придбання  предметів,
матеріалів,  обладнання та
інвентарю

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

Бюджетні
кошти 

108800,00 108800,00

4. Придбання  медикаментів
та  перев’язувальних
матеріалів

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

Бюджетні
кошти

237340,00 237340,00

5. Продукти харчування - Забезпечення  безкоштовними Бюджетні 24000,00 24000,00



молочними  сумішами  дітей  віком  до  3-х
років  з  сімей  які  мають  таке  право
відповідно до чинного законодавства

кошти

6. Оплата  послуг  (крім
комунальних):

-  згідно  заключених  договорів  на  оплату
послуг; Бюджетні

кошти

87500,00 87500,00

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

Бюджетні
кошти 

3780,00 3780,00

8. Оплата  комунальних
послуг та енергоносіїв

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

Бюджетні
кошти 

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

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

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

- Цукровий діабет;

Бюджетні
кошти 

120000,00

247100,00

120000,00

247100,00

10
.

Капітальний  ремонт
інших об`єктів

Коригування  проектно-кошторисної
документації  по  АЗПСМ  с.  Нижня
Сироватка

Бюджетні
кошти

18200,00 18200,00

Всього 1972520,00 1972520,00

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 33

від 15 березня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про внесення змін 
до Цільової програми 
розвитку освіти на 2021 рік 

Керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Внести  зміни  в  Цільову  програму  розвитку  освіти  на  2021  рік,
затверджену рішенням 2 сесії  Нижньосироватської сільської ради 8 скликання
від 23.12.2020 року, а саме: розділ «Напрями діяльності та заходи Програми»
викласти в новій редакції (додається).

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  відповідальних
виконавців  та  постійну  комісію  сільської  ради  з  питань  освіти,  культури,
фізкультури та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту.

3. Дане  рішення  винести  на  затвердження  черговою  сесією
Нижньосироватської сільської ради.                

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



 Додаток до рішення виконкому № 33
 Нижньосироватської сільської ради 
 від 15.03.2021 року

№  з/
п

Назва  напряму
діяльності 

Перелік заходів програми 
Строк  вико-
нання заходу

Виконавці
Джерела  фінансу-
вання 

Очікувані результати

тис. грн.
Усього

тис. грн.
2021 Очікувані 

результати

1 Забезпечення   рівних
умов  доступу  до
отримання  дошкільної
освіти

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

2021 ВОКМСТ  Місцевий бюджет Підвищення  якості
надання  освітніх
послуг. Реалізація
завдань щодо ранньої
соціалізації  дітей  з
особливими
потребами 2 Матеріально-технічний

розвиток  дошкільних
навчальних закладів 

Забезпечення  меблями  дошкільних
навчальних закладів

2021 ВОКМСТ Місцевий бюджет 30 30

Інші джерела 50 50

3.1 Модернізація
навчальної  бази
загальноосвітніх
навчальних закладів

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

2021 ВОКМСТ залишок  освітньої
субвенції,  що
склався  станом  на
01.01.2020 року

570 570 Підвищення  якості
надання  освітніх
послуг

Місцевий бюджет 20 20

3.2 Забезпечення  загальноосвітніх
навчальних  закладів обладнанням  з
природничо-математичних  та

технологічних дисциплін 

2021 Місцевий бюджет 50 50

Напрями діяльності та заходи Програми



3.3 Забезпечення  нового  державного
стандарта початкової освіти

2021 ВОКМСТ Обласний бюджет 200 200

Місцевий бюджет 100 100

залишок  освітньої
субвенції,  що
склався  станом  на
01.01.2020 року

290 290

4.1 Забезпечення  рівного
доступу  до  якісної
освіти

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

2021 ВОКМСТ Місцевий бюджет Створення  механізму
підтримки  та
розвитку  творчого
потенціалу
обдарованої молоді

4.2 Функціонування  на  базі  закладів
загальної  середньої  освіти  класів  з
інклюзивною формою навчання

2021 ВОКМСТ

ЗЗСО

Державний бюджет 45 45

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

2021 ВОКМСТ
Місцевий бюджет 70 70

4.4
Підвезення учителів до місця роботи
та у зворотному напрямку

2021 ВОКМСТ
Місцевий бюджет 35 35

4.5

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

2021 ВОКМСТ

Державний бюджет 120 120

5 Упровадження
психологічного
супроводу  навчально-
виховного процесу

Кадрове  забезпечення  навчальних
закладів  фахівцями  психологічної
служби

2021 ВОКМСТ

ЗЗСО

Державний бюджет 300 300 забезпечення
навчальних  закладів
практичними
психологами  та



соціальними
педагогами

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

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

2021 ВОКМСТ Місцевий бюджет 135 135 Збільшення  кількості
гуртків  та  творчих
об’єднань,  дітей  та
учнівської  молоді,
охоплених
позашкільною
освітою

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

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

7 Зміцнення  матеріально-
технічної  бази  закладів
та установ освіти

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

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

Державний бюджет 11955 11955

залишок  освітньої
субвенції,  що
склався  станом  на
01.01.2020 року

1140 1140

Капітальний  ремонт  харчоблоків  та
обідніх  зал,  придбання  обладнання
для харчоблоків

2021 ВОКМСТ Місцевий бюджет 50 50

8 Економія  бюджетних
коштів  за  рахунок
упровадження заходів з
енергозбереження

Заміна  світильників  та  ламп  на
енергозберігаючі

2021 ВОКМСТ Місцевий бюджет 15 15

9 Безпечне  та  якісне Забезпечення  безкоштовним 2021 ВОКМСТ Місцевий бюджет 910 910



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

 Усього за Програмою Державний бюджет 12420 12420

Залишок  освітньої
субвенції,  що
склався  станом  на
01.01.2020 року

2000 2000

Обласний бюджет 200 200

Місцевий бюджет 2625 2625

Інші джерела 50 50

Усього 17295 17295

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН








