
 

 

 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 15 
 

від 25 лютого 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про внесення змін до рішення  

2 сесії 8 скликання від 23.12.2020 року  

«Про передачу міжбюджетного трансферту  

до бюджету Верхньосироватської  

територіальної громади для будинку  

дітей та юнацтва» 

 

Керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши лист Верхньосироватської сільської ради Сумського 

району Сумської області від 25.02.2021 року № 03-24/245 про внесення змін 

до договору від 23.12.2020 року на передачу міжбюджетного трансферту, 

виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до пункту 1 рішення 2 сесії 8 скликання від 23.12.2020 

року «Про передачу міжбюджетного трансферту до бюджету 

Верхньосироватської територіальної громади для будинку дітей та юнацтва» 

та у пункт 1.1. розділу 1 Договору на передачу міжбюджетного трансферту 

від 23.12.2020 року, а саме: змінити назву «будинок дітей та юнацтва 

Верхньосироватської сільської ради» на «Сумський районний Будинок дітей 

та юнацтва». 

2. Викласти пункт 1 рішення 2 сесії 8 скликання від 23.12.2020 року 

«Про передачу міжбюджетного трансферту до бюджету Верхньосироватської 

територіальної громади для будинку дітей та юнацтва» у новій редакції:       

«1. Передати із загального фонду бюджету Нижньосироватської сільської 

територіальної громади у 2021 році міжбюджетний трансферт у вигляді іншої 

субвенції до бюджету Верхньосироватської сільської територіальної громади 

в сумі 94 374,00 грн. на утримання Сумського районного Будинку дітей та 

юнацтва». 

3. Викласти пункт 1.1. розділу 1 Договору на передачу міжбюджетного 

трансферту від 23.12.2020 року в новій редакції: «1.1. Предметом Договору є 

передача у 2021 році з бюджету Нижньосироватської сільської 



територіальної громади до бюджету Верхньосироватської  сільської 

територіальної громади міжбюджетного трансферту у вигляді іншої субвенції 

у сумі 94 374,00 грн. (дев’яносто чотири тисячі триста сімдесят чотири грн. 

00 коп.) для забезпечення діяльності Сумського районного Будинку дітей та 

юнацтва». 

4. Дане рішення затвердити на засіданні сесії Нижньосироватської 

сільської ради 8 скликання. 

5. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Сільський голова                                        Вячеслав СУСПІЦИН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 16 
 

від 25 лютого 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про утворення Комісії 

з питань захисту прав дитини 

 

Керуючись ст. 32, 34, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою ефективного правового та соціального захисту дітей, 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 

866 «Питання діяльності органів опіки і піклування, пов’язаної із захистом 

прав дитини» (із змінами), виконавчий комітет Нижньосироватської сільської 

ради вирішив: 

 

1. Утворити Комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської ради. 

2. Затвердити Положення про Комісію з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради                        

(Додаток 1). 

3. Затвердити склад комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Нижньосироватської сільської ради (Додаток 2). 

4. Організаційне виконання рішення покласти на Відділ Служба у 

справах дітей Нижньосироватської сільської ради. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами 

(секретаря) виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради. 

 

 

 

Сільський голова                                        Вячеслав СУСПІЦИН 
 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету  

Нижньосироватської сільської ради 

від 25.02.2021 року №  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської  ради 

 

1. Загальні положення 

1.1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - Комісія) є 

консультативно-дорадчим органом, що утворюється виконавчим 

комітетом  сільської  ради.  

1.2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Сімейним і Цивільним кодексами України, Законами України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", "Про охорону дитинства", "Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування", "Про органи і служби у справах 

дітей та спеціальні установи для дітей", "Про освіту", "Про соціальні 

послуги", "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Конвенцією 

ООН про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів 

України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням, 

розробленим відповідно до Типового положення про комісію з питань 

захисту прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 24.09.2008 року № 866 зі змінами від 15.11.2017 року. 

1.3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації 

прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, сімейне 

виховання та всебічний розвиток.  

2. Завдання, права та обов’язки 

Комісія відповідно до покладених на неї завдань:  

2.1. Затверджує персональний склад міждисциплінарної команди із 

числа спеціалістів Нижньосироватської сільської ради, зокрема служби у 

справах дітей, структурних підрозділів Нижньосироватської сільської ради, 

виконавчих органів сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, уповноважених підрозділів органів 

Національної поліції (органів ювенальної превенції), закладів освіти, охорони 

здоров’я, соціального захисту населення (далі уповноважені суб’єкти). 

2.2. Затверджує індивідуальний план соціального захисту дитини, яка 

перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, 

затвердженою Мінсоцполітики, членами міждисциплінарної команди, 

контролює виконання уповноваженими суб’єктами заходів цього плану 

відповідно до їх компетенції, забезпечує його перегляд та коригування; 



2.3. Розглядає питання, у тому числі спірні, які потребують 

колегіального вирішення, зокрема:  

- подання службою у справах дітей Нижньосироватської сільської ради 

заяви та документів для реєстрація народження дитини, батьки якої невідомі, 

дитини, покинутої у пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я;  

- доцільності надання дозволу бабусі, дідусю, іншим родичам дитини 

забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, якщо 

цього не зробили батьки дитини;  

- доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу 

опіки та піклування про  позбавлення, поновлення батьківських прав, 

відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав;  

- вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища 

та імені дитини;  

- вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання 

дитини;  

- вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та 

визначення способів такої участі;  

- підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за 

межі України; 

- доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені 

батьківських прав;  

- визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування;  

- доцільності встановлення і припинення опіки, піклування;  

- стану утримання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників;  

- стану збереження майна, право власності на яке або право 

користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування;  

- розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, 

опікунами,  піклувальниками обов'язків з виховання або щодо зловживання 

ними своїми правами;  

- доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або 

дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, 

освіти, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування; 

- надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів; 

- забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, 

освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток; 

- інші питання, пов'язані із захистом прав дітей.  

2.4. Розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи матеріали про 

стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, 

в якій існує ризик відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків без 

позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, дитина з якої влаштовується до 

закладу інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове 



перебування за заявою батьків і за результатами розгляду цих матеріалів 

подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо: 

- взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права 

дитини (завершення або продовження у разі необхідності строку соціального 

супроводу);  

- направлення  (у разі потреби) батьків, які неналежно виконують 

батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм 

до суб’єктів соціальної роботи, які відповідно до компетенції розробляють та 

впроваджують такі програми. 

2.5. Розглядає питання щодо обгрунтованості обставин, за яких відсутні 

можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за 

місцем проживання (перебування) та приймає рішення про доцільність 

влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступеня за 

заявою батьків із визначенням строку її перебування у школі – інтернаті. 

Під час прийняття рішення про доцільність влаштування дитини до 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступеня враховується думка 

дитини,  у разі, коли  вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її 

висловити. 

2.6. Розглядає питання щодо обґрунтованості наявності поважних 

причин, у зв’язку з якими опікун чи піклувальник несвоєчасно подали заяву 

для продовження виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку 

чи піклування ( поважними причинами є перебування на лікуванні, причини, 

через які фізично неможливо своєчасно подати заяву, або наявність 

об’єктивних обставин, коли опікун чи піклувальник не могли звернутися із 

заявою, та інші причини, визначені комісією), а також приймає рішення про 

доцільність виплати допомоги за минулий період. 

2.7. Комісія має право:  

- одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її 

діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій;  

- подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі 

недотримання ними законодавства про захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування;  

- утворювати робочі групи, залучати до них представників органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань 

(за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія.  

- залучати до розв'язання актуальних проблем дітей благодійні 

організації, громадські об’єднання, суб'єктів підприємницької діяльності (за 

згодою).  

3. Структура комісії 

3.1. Комісію з питань захисту прав дитини очолює  сільський голова 

Нижньосироватської сільської ради. 

Організаційне забезпечення  діяльності комісії здійснюється  відділом 

Служба у справах дітей Нижньосироватської сільської ради.  

3.2. Голова комісії має заступника, який у разі відсутності голови комісії 

з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження тощо) проводить 



планові та позапланові засідання, з правом підпису відповідних протоколів 

засідань комісії. 

3.3. До складу комісії на громадських засадах входять керівники 

структурних підрозділів Нижньосироватської сільської ради, виконавчого 

органу Нижньосироватської сільської ради з питань освіти, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, відділу Служба у справах дітей, спеціалісти 

КУ «Центр надання соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради», 

працівники закладів освіти та охорони здоров’я. 

3.4. Персональний склад комісії та зміни до нього затверджуються 

рішенням виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради. 

3.5.  Повноваження голови комісії з питань захисту прав дитини: 

- організація роботи комісії; 

- скликання і проведення засідань комісії; 

- представництво у відносинах з фізичними та юридичними особами; 

- підпис документів комісії; 

- здійснення інших повноважень, визначених чинним законодавством та 

покладених на голову комісії. 

3.6. Повноваження заступника голови  комісії з питань захисту прав 

дитини 

- сприяння голові комісії в організації роботи комісії; 

- виконання доручень голови комісії; 

- за відсутності голови здійснення його повноважень; 

- виконання інших повноважень, покладених на нього комісією чи її 

головою. 

3.7. Повноваження секретаря комісії з питань захисту прав дитини: 

-  прийняття від суб'єктів соціальної роботи матеріали та 

підготовка  їх  для розгляду   на засіданні комісії; 

-  формування порядку денного засідань комісії; 

-  ведення протоколів засідань комісії; 

-  оформлення протоколів комісії та витягів з них; 

-  забезпечення  ведення діловодства та архіву комісії; 

-  виконання інших повноважень, покладених на нього комісією чи її 

головою.                                                    

У разі тимчасової відсутності секретаря комісії виконання його 

обов'язків покладається на іншого члена комісії.               

4. Засідання комісії 

4.1. Основною організаційною формою діяльності комісії є засідання, які 

проводяться в разі потреби, але не рідше, ніж один раз на місяць. 

4.2.Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше, 

як дві третини загальної кількості її членів. 

4.3. До участі в засіданнях комісії обов’язково запрошуються повнолітні 

особи, стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу 

опіки та піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про 

час та місце проведення засідання. 

 У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні 

причини відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх 



участі на наступному засіданні комісії, про час та місце проведення якого 

такі особи повинні бути попереджені письмово. 

4.4. На засідання комісії можуть запрошуватися старости, представники 

підприємств, установ, організацій, а також громадяни України, іноземці та 

особи без громадянства, які перебувають на території України на законних 

підставах, що беруть безпосередню участь у розв’язанні проблем конкретної 

дитини, з правом дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та 

рівня розвитку, що може висловити свою думку. 

4.5. Комісія  відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх 

виконання, подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття 

відповідного рішення або підготовки висновку для подання його до суду. 

4.6. Рішення або рекомендації комісії приймаються шляхом відкритого 

голосування простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на 

засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови 

комісії. 

4.7. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття 

рішення або рекомендацій, викладається в письмовій формі і додається до 

нього (них). 

4.8. Голова, його заступник, секретар та члени комісії беруть участь у її 

роботі на громадських засадах. 

4.9. Внесення будь-яких змін та доповнень до цього Положення чи його 

скасування здійснюється у тому ж порядку, що і затвердження цього 

Положення. 

Положення про комісію з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Нижньосироватської сільської ради розроблено відділом Служба у 

справах дітей. 

 

 

Секретар засідання     Ольга КЛИМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету  

Нижньосироватської сільської ради 

від  25.02.2021 року №  

 

СКЛАД 

комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської  ради 

 

Суспіцин В. Ю. –  голова комісії, сільський голова  

Клименко О. М. – заступник голови комісії, секретар сільської ради  

Козак В. В. – секретар комісії, начальник відділу  Служба у справах дітей 

 

Члени комісії: 

Войтенко О.М. – начальник відділу соціального захисту населення 

Якименко А.О. – фахівець з соціальної роботи КУ «Центр надання соціальних   

                              послуг» Нижньосироватської сільської ради 

Шафоростова А.І. - начальник Відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму  

                                 Нижньосироватської сільської ради 

Мельник А.М. – завідувач Нижньосироватського ЗДО (ясла-садок) «Золотий  

                            ключик» Нижньосироватської сільської ради 

Лазаренко Л.М. – завідувач Старосільського ЗДО (ясла-садок) «Казка»  

                              Нижньосироватської сільської ради 

Чуяшенко Т.М. - соціальний педагог Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

                            ім. Бориса Грінченка 

Каблюк В.В. – практичний психолог, соціальний педагог  

                         Старосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

Кулібаба С.В. – медична сестра КНП «Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка» 

                          Нижньосироватської сільської ради 

Сащенко О.М. – лікар КНП «АЗПСМ с. Старе Село» Нижньосироватської сільської 

ради 

Дідусенко О.В. – спеціаліст ІІ категорії Відділу соціального захисту населення  

Нижньосироватської сільської ради 

Фесенко Л.Ю. – начальник відділу земельних відносин, містобудування та 

благоустрою Нижньосироватської сільської ради 

Обозна О.О. – спеціаліст загального відділу Нижньосироватської сільської ради 

 

 

Секретар засідання     Ольга КЛИМЕНКО 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 17 
 

від 25 лютого 2021 року 

село Нижня Сироватка 

   

Про затвердження плану роботи 

Комісії з питань захисту прав дитини  

на 2021 рік 

 

  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 

року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із 

захистом прав дитини», керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши план роботи Комісії з питань захисту 

прав дитини при виконавчому комітеті Нижньосироватської сільської ради 

на 2021 рік, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради 

вирішив: 

 

  1. Затвердити  план  роботи  Комісії  з   питань  захисту  прав  дитини  

при виконавчому комітеті Нижньосироватської сільської ради на 2021 рік 

(Додаток 1). 

 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

відділу Служба у справах дітей Козак В.В. 

  

  

  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  



  
Додаток 1 до рішення виконавчого  

   комітету Нижньосироватської     

   сільської ради від  25.02.2021 року №  

  

План роботи 

Комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті  

на 2021 рік 

  

1. Поповнювати дані сімей, що виховують  дітей сиріт, 

багатодітних сімей, дітей – інвалідів, сімей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах.      

Протягом року 

2. Проводити обстеження умов проживання дітей в сім’ях  

опікунів, піклувальників. 

не рідше одного  

разу на рік 

3. Проводити обстеження умов проживання дітей, які 

опинилися у складних   життєвих обставинах, дітей, які 

перебувають на обліку за місцем їх проживання, 

навчання і роботи; вживати заходів для соціального 

захисту дітей. 

Протягом року 

4. Проводити роботу з соціально – правового захисту 

дітей, запобігання бездоглядності  та 

правопорушенням серед них, із соціально – 

психологічної  реабілітації найбільш уразливих 

категорій дітей. 

Протягом року 

5. Проводити планові засідання комісії один раз на 

місяць, позапланові за необхідністю.                        

один раз на місяць, 

позапланові за 

необхідністю 

6. Порушувати питання про позбавлення батьківських 

прав громадян, які не виконують своїх батьківських 

обов’язків по відношенню до своїх неповнолітніх 

дітей. 

За потребою 

7. Проводити захист особистих, житлових та майнових 

прав неповнолітніх та осіб, які перебувають під опікою 

чи піклуванням. 

За потребою 

8. Приймати рішення про негайне вилучення дитини з 

сім’ї,  якщо виникає загроза її життю або здоров’ю та 

забезпечити її тимчасове влаштування.                             

За потребою 

9. Готувати  письмові висновки щодо участі одного з 

батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, 

позбавлення та поновлення  батьківських прав та інші 

висновки передбачені чинним законодавством 

України, приймати участь в судових засіданнях по 

захисту  інтересів неповнолітніх дітей. 

За потребою 

10. Готувати  проекти рішень та пакети документів для 

розгляду на комісії з  питань захисту прав дитини 

протягом року 



11. Вести та доповнювати справи з опіки та піклування 

над дітьми. 

протягом року 

12. Виявляти батьків  або осіб, що їх замінюють, які 

ухиляються від виконання передбачених 

законодавством обов’язків щодо створення належних 

умов для життя, навчання та виховання дітей. 

протягом року 

13. Порушувати питання про направлення до спеціальних 

установ для дітей, навчальних закладів дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах, 

неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні 

заклади. 

За потребою 

14. Порушувати питання про влаштування дітей – сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі 

будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, передачу під 

опіку,піклування. 

протягом року 

15. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, 

піклувальників, з метою з’ясування причин та умов, які 

призвели до порушення прав дітей, бездоглядності, 

вчинення правопорушень, вжити заходів щодо їх 

усунення. 

За потребою 

16. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання 

правопорушень. 

протягом року 

                                     

 

 

 Секретар засідання     Ольга КЛИМЕНКО 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 18 
 

від 25 лютого 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про затвердження плану роботи 

відділу Служба у справах дітей 

Нижньосироватської сільської ради на 2021 рік 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 

року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із 

захистом прав дитини», Закону України від 13.01.2015 року № 2342-ІV «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», керуючись ст. 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет  

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

 

1. Затвердити план роботи відділу Служба у справах дітей 

Нижньосироватської сільської ради на 2021 рік (Додаток 1). 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

відділу Служба у справах дітей Нижньосироватської сільської ради                    

Козак В.В. 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконкому  

від 25.02.2021 року № 18 

 

План роботи відділу Служба у справах дітей 

Нижньосироватської сільської ради на 2021 рік 

1. 

 

 

 

Проведення профілактичної роботи із сім’ями, 

які опинилися в складних життєвих 

обставинах, забезпечення систематичних 

перевірок умов проживання та виховання  в 

них дітей. Вжиття заходів щодо виключення 

несприятливого побутового оточення в таких 

сім’ях, де виховуються діти, ініціювати 

притягнення до відповідальності батьків, які не 

виконують належним чином обов’язки з 

виховання дітей. 

щомісячно Козак В.В.  

2. Семінар для опікунів, піклувальників на тему: 

«Захист прав дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківських піклування» 

червень Козак В.В.  

3. Робота з сім’ями, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, щодо недопущення 

дитячої бездоглядності, безпритульності та 

вилучення дітей з сімейного середовища 

постійно Козак В.В.  

4. Індивідуальна робота з підлітками, які 

потребують  підвищеної педагогічної уваги, 

надання їм консультативної та методичної 

допомоги, а також допомоги у влаштуванні на 

навчання 

за потребою Козак В.В.  

5. Влаштування дітей, які залишилися без 

батьківського піклування 

за потребою Козак В.В.  

6. Участь у судових засіданнях стосовно захисту 

прав дітей 

за потребою Козак В.В.  

7. Участь у Всеукраїнському рейді «Урок» з 

метою виявлення учнів, які не приступили  до 

занять і повернення їх до навчання 

вересень, 

жовтень 

Козак В.В.  

8. Перевірка чинного законодавства щодо 

неповнолітніх, які працюють на підприємствах 

Нижньосироватської сільської ради 

за потребою Козак В.В.  

9. Робота щодо захисту житлових та майнових 

прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

постійно Козак В.В.  

10. Ведення особових справ дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, що 

перебувають під опікою, піклуванням, у 

дитячих будинках сімейного типу, прийомних 

сім’ях, у закладах області та дітей, які 

опинилися у складних життєвих обставинах 

постійно Козак В.В.  

11. Контроль за діяльністю опікунів, 

піклувальників, робота щодо створення нових 

сімей 

постійно Козак В.В.  

12. Ведення Єдиного електронного банку даних 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

протягом 

року 

Козак В.В.  



 

 

Секретар засідання     Ольга КЛИМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

піклування і громадян, які бажають взяти їх на 

виховання 

13. Організація та участь у роботі комісії з питань 

захисту прав дитини 

щомісячно Козак В.В.  

14. Проводити прийом відвідувачів, забезпечити 

своєчасний та якісний розгляд звернень 

громадян у відповідності з вимогами закону 

України «Про звернення громадян» 

протягом 

року 

Козак В.В.  

15. Участь в семінарах, нарадах та інших заходах 

служби у справах дітей  обласної державної 

адміністрації 

за потребою Козак В.В.  

16. Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо 

популяризації сімейних форм виховання 

постійно Козак В.В.  



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 19 
 

від 25 лютого 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про закріплення права користування  

житловим приміщенням за дитиною-сиротою  

Скрипченко С. С. 

 

Відповідно до п. 1 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 4 Закону 
України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 55 

Цивільного кодексу України, ст. ст. 248, 249 Сімейного кодексу України, на 
виконання ст. 71 Житлового кодексу України та постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», спільного наказу 
Державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерств охорони здоров’я 

та Міністерства праці і соціальної політики України від 26.05.1999                         

№ 34/1666/131/88 «Про затвердження правил опіки та піклування», з метою 
захисту прав і законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської 

ради вирішив: 

 

1. Закріпити право користування житловим приміщенням, за 

неповнолітньою дитиною-сиротою Скрипченко С. С., та заборонити 
відчуження вказаного житла до досягнення ним повноліття. 

2. Призначити відповідальною за збереження житлового приміщення, 

розташованого опікуна – громадянку Скрипченко Н. С., до набуття дитиною 
повноліття. 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 20 
 

від 25 лютого 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про закріплення права користування  

житловим приміщенням за дитиною,  

позбавленою батьківського піклування,  

Криворотенко М. В. 

 
Відповідно до п. 1 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 18 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 4 Закону 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 55 

Цивільного кодексу України, ст. ст. 248, 249 Сімейного кодексу України, на 

виконання ст. 71 Житлового кодексу України та постанови Кабінету 
Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», спільного наказу 

Державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерств охорони здоров’я 
та Міністерства праці і соціальної політики України від 26.05.1999                  

№ 34/1666/131/88 «Про затвердження правил опіки та піклування» з метою 

захисту прав і законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської 

ради вирішив: 

 

1. Закріпити право користування житловим  приміщенням, за 
неповнолітньою дитиною, позбавленої батьківського піклування, 

Криворотенко М. В., та заборонити відчуження вказаного житла до 

досягнення нею повноліття. 
2. Призначити відповідальною за збереження житлового приміщення, 

опікуна- громадянку, до набуття дитиною повноліття. 

 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 21 
 

від 25 лютого 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про затвердження плану  

щодо підготовки та пропуску  

льодоходу, повені та паводків на  

території сільської ради у 2021 році 

 

         Відповідно до частини 1 статті 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Плану заходів щодо підготовки та пропуску 

льодоходу, повені і паводків у 2021 році, затвердженого рішенням Сумської 

обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій (протокол № 3 від 18.02.2021), виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

 

1.Затвердити План щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені та 

паводків на території Нижньосироватської сільської ради у 2021 році 

(додаток № 1). 

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського 

голову Суспіцина В.Ю. 

 

 

            Сільський голова   Вячеслав СУСПІЦИН 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 до рішення виконкому  

№ 21 від 25.02.2021 року 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконкому № 21  

від 25.02.2021 року  

Сільський голова  

__________Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

План заходів  

щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені і  паводків  

у 2021 році 

 

№ 

з/п 

Заходи Відповідальні за 

виконання 

Термін 

виконання 

 

1 З урахуванням попередніх 

оцінок та кліматичних 

екстремумів взяти за основу 

відкориговану у 2021 році 

інформацію щодо конкретних 

населених пунктів, об’єктів 

життєзабезпечення населення, 

що можуть потрапити у зони 

підтоплення 

члени виконавчого 

комітету, члени 

комісії ТЕБ та НС 

Нижньосироватської 

сільської ради 

до 01.04.2021 

року 

2 Уточнити розрахунок сил та 

засобів для проведення 

запобіжних заходів і 

виконання робіт з ліквідації 

можливих негативних 

наслідків льодоходу, повені та 

паводків 

члени виконавчого 

комітету, члени 

комісії ТЕБ та НС 

Нижньосироватської 

сільської ради 

до 01.04.2021 

року 

3 Уточнити порядок доведення 

попереджень і оповіщень до 

населення та органів 

управління про можливу 

загрозу паводка і повені та їх 

орієнтовні масштаби 

члени виконавчого 

комітету, члени 

комісії ТЕБ та НС 

Нижньосироватської 

сільської ради 

до 01.04.2021 

року 

4 Підготувати для проведення і 

ліквідації негативних наслідків 

повені та паводків наявну 

техніку, створити резерв 

члени виконавчого 

комітету, члени 

комісії ТЕБ та НС 

Нижньосироватської 

до 01.04.2021 

року 



паливно-мастильних 

матеріалів 

сільської ради, 

підприємці, депутати 

сільської ради, 

КПЕРЖ «Господар» 

5 Уточнити план евакуації 

населення  у разі загрози або 

виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та 

природного характеру 

члени виконавчого 

комітету, члени 

комісії ТЕБ та НС 

Нижньосироватської 

сільської ради 

до 01.04.2021 

року 

6 Організувати та провести 

обстеження русел малих річок, 

струмків, прибережних 

захисних смуг з метою 

виявлення захаращених 

ділянок чагарником, 

поваленими деревами, сміттям 

та іншими предметами, які 

можуть створити затори під 

час проходження льодоходу та 

повені. У разі необхідності 

здійснити заходи щодо їх 

розчищення. 

Комісія 

протипаводкової дії 

вод 

Нижньосироватської 

сільської ради, члени 

комісії ТЕБ та НС 

Нижньосироватської 

сільської ради 

до 01.04.2021 

року 

 

 

 

 

Секретар засідання     Ольга КЛИМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Додаток до Плану заходів щодо 

    підготовки та пропуску льодоходу, 

     повені і  паводків у 2021 році 

 

 

 

Таблиця 

можливої паводкової обстановки  

на території Нижньосироватської сільської ради 

 

 

Басейн 

річки 

Назва об’єкта Місце розташування будівлі 

чи споруди (населений пункт, 

вулиця тощо) 

Характеристика та 

масштаб можливого 

негативного впливу 

(затоплення водами річок 

або підтоплення талими 

водами) 

 

 

Псел 

 

Житлові 

будинки, 

присадибні 

земельні 

ділянки та 

городні 

ділянки  

 

с. Барвінкове – 300 м від 

правого берега  

р. Псел 

 

Можливе часткове 

підтоплення 84 дворів, 

присадибних земельних 

ділянок та угідь 

загального 

користування 

 

Сироватка 

 

Житлові 

будинки, 

присадибні 

земельні 

ділянки та 

городні 

ділянки 

 

с. Нижня Сироватка:  

вул. Кут – 50 м від лівого 

берега р. Сироватка; 

 

 

вул. Набережна – 100  м від 

лівого берега р. Сироватка 

 

Можливе підтоплення 

житлових будинків:  

вул. Кут – 20 дворів; 

 

  

вул. Набережна – 3 

двори, можливе  

підтоплення 60 

присадибних земельних 

ділянок та угідь 

загального 

користування 

 

 

 

Секретар засідання     Ольга КЛИМЕНКО 

 

 



 

 
 

 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 22 
 

від 25 лютого 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету № 54 від 

31.05.2018 року «Про затвердження 

Порядку відшкодування витрат на 

копіювання, сканування або друк 

документів, що надаються за 

запитами на інформацію» зі змінами 

31.07.2019 р. 

 

З метою забезпечення прозорості та відкритості органів місцевого 

самоврядування, створення механізмів реалізації права кожного на доступ до 

публічної інформації, відповідно статті 21 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2011              

№ 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію», керуючись статтею 40 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
1. Пункт 7 додатку 1 рішення виконавчого комітету від 31.05.2018 року 

(зі змінами 31.07.2019 року) викласти в такій редакції: «7. Кошти, що 

сплачуються як відшкодування витрат на копіювання, сканування або друк 

документів, зараховуються на рахунок спеціального фонду сільського 

бюджету». 

2. Додаток 1 до рішення виконавчого комітету № 54  від 31.05.2018 

року «Про затвердження Порядку відшкодування витрат на копіювання, 

сканування або друк документів, що надаються за запитами на інформацію» 

(зі змінами 31.07.2019 року) викласти в новій редакції (додається). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань планування соціально-економічного 

розвитку, бюджету, фінансів, житлово-комунального господарства та 

управління комунальною власністю. 

 

Сільський голова                                               Вячеслав СУСПІЦИН 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=2939-17
http://zakon.nau.ua/doc/?code=2939-17


 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

від 31.05.2018 р. №54 «Про затвердження 

Порядку відшкодування витрат на копіювання, 

сканування або друк документів, що надаються 

за запитами на інформацію» зі змінами 

31.07.2019 р. (нова редакція) 

 

Порядок відшкодування витрат на копіювання, сканування або  

друк документів, що надаються за запитами на інформацію 

(далі – Порядок) 

1. Цим Порядком визначається механізм відшкодування витрат на 

копіювання, сканування (цифрове копіювання) або друк документів, що 

надаються за запитами на інформацію. 

Дія даного Порядку поширюється на розпорядників інформації – 

виконавчих органів Нижньосироватської сільської ради (далі – розпорядник 

інформації). 

 2. Інформація на запити надається безкоштовно. 

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення 

копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний 

відшкодувати витрати на копіювання, сканування та друк, починаючи з 11 

сторінки включно відповідно до Розміру плати за копіювання, сканування 

або друк документів, що надаються за запитами на інформацію. 

Плата за сканування документів стягується лише у випадку відсутності у 

розпорядника інформації запитуваних документів в електронній формі, якщо 

сканування здійснюється вперше. 

Плата за копіювання, сканування та друк не стягується при: 

- наданні особі інформації про себе; 

- наданні інформації, що становить суспільний інтерес; 

- задоволені запиту шляхом виготовлення копій документів обсягом, що 

не перевищує 10 сторінок. 

3. Розпорядник інформації після отримання запиту на публічну 

інформацію з резолюцією сільського голови, визначає кількість сторінок, їх 

формат, наявність в документах інформації з обмеженим доступом, що 

потребує відокремлення та/або знеособлення персональних даних, 

інформації, що становить суспільний інтерес, необхідність надання особі 

інформації про себе тощо, і протягом трьох робочих днів, включаючи день 

отримання запиту, надає до сектору забезпечення доступу до публічної 

інформації загальний відділ Нижньосироватської сільської ради (далі – 

Сектор)  інформацію про кількість сторінок, які необхідно скопіювати, 

відсканувати чи роздрукувати та перші десять сторінок, які надаються 

безкоштовно. Черговість надання копій документів визначається 

розпорядником інформації з урахуванням запиту на публічну інформацію, 

або, у разі неможливості, у довільному порядку. 

4. Сектор протягом одного робочого дня з дати отримання вказаного 

повідомлення від розпорядника інформації подає до відділу планово-

фінансового та економічного розвитку (далі – Відділ) заявку на виписку 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1499-12#n35


рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання, сканування або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - заявка на 

виписку рахунка), за формою згідно з додатком 1 до Порядку. 

5. На підставі отриманої заявки на виписку рахунка Відділ оформлює 

належним чином рахунок для здійснення оплати витрат на копіювання, 

сканування або друк документів, що надаються за запитом на інформацію 

(далі - рахунок), за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, і протягом 

одного робочого дня передає його Сектору, який негайно надає рахунок 

розпоряднику інформації для надсилання в установлений законом строк 

запитувачу інформації разом з першими десятьма сторінками копій 

документів, що надаються безкоштовно. 

6. Оплата рахунка здійснюється в будь-якій фінансовій установі, зручній 

для запитувача інформації. 

7. Кошти, що сплачуються як відшкодування витрат на копіювання, 

сканування або друк документів, зараховуються на рахунок спеціального 

фонду сільського бюджету. 

8. Після надходження коштів на рахунок виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської ради від запитувача інформації, Відділ 

невідкладно повідомляє Сектор про розмір сплачених коштів та про дату їх 

надходження на рахунок, про що Сектор невідкладно інформує розпорядника 

інформації. 

9. Відповідь на запит надається після повної оплати витрат запитувачем 

інформації, пов’язаних з копіювання, скануванням або друком документів 

протягом не більше десяти днів.  

Відповідь на запит не надається в разі повної або часткової відмови 

запитувача від оплати витрат, пов’язаних з наданням відповіді за запитом на 

інформацію. 

У разі ненадходження протягом трьох місяців інформації (документів), 

що підтверджує повну оплату витрат, запитувачу надається відмова в 

отриманні відповіді (документів) на запит на інформацію. 

10. У разі якщо кількість сторінок відповіді після 10 сторінки не можна 

визначити заздалегідь, зважаючи на її значний обсяг, до Сектору подається 

заявка із зазначенням часткового обсягу інформації. Відділ, у свою чергу, 

надає Сектору рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування 

витрат. 

Після остаточного визначення кількості сторінок розпорядник інформації, 

письмово повідомляє про це Сектор, який подає до Відділу заявку на виписку 

рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання, сканування або друк 

документів, із зазначенням остаточної кількості сторінок. 

Відділ на підставі отриманої заявки оформлює остаточний рахунок, з 

урахуванням суми попередньої часткової оплати витрат, та надає його 

Сектору. 

 

Секретар засідання      Ольга КЛИМЕНКО 
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НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 23 

 
 

від 25 лютого 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про затвердження переліку  

об’єктів, які можуть використовуватися 

як реквізит адреси на території Нижньосироватської  

сільської ради за межами населених пунктів 

 

 

Керуючись ст. 263 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», ст. 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

з метою впорядкування та визначення адреси об’єктів, які знаходяться на 

території сільської ради за межами населених пунктів, виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

 

 

1. Затвердити перелік гідрографічних, соціально-економічних, природно-

заповідних або інших подібних об’єктів, які можуть використовуватися як 

реквізит адреси об’єктів нерухомого майна на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області за межами населених 

пунктів (додаток 1). 

 

2. Керуючій справами (секретарю) виконавчого комітету при підготовці 

рішень щодо присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна, які  знаходяться 

на території Нижньосироватської сільської ради за межами населених 

пунктів керуватися даним Переліком. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 

справами (секретаря) виконавчого комітету Нижньосироватської сільської 

ради. 

 
 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 



 
Додаток 1 до рішення 

виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської 

ради  № 23 від 25.02.2021 року 

 

 

 

Перелік гідрографічних, соціально-економічних, природно-заповідних 

або інших подібних об’єктів, які можуть використовуватися як реквізит 

адреси об’єктів нерухомого майна на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області  

за межами населених пунктів 

 

№ з/п Найменування об’єктів, які можуть використовуватися як 

реквізит адреси об’єктів нерухомого майна 

1 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська 

сільська рада, Південна залізниця, станція Сироватка 72 км 

2 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська 

сільська рада, Південна залізниця, станція Сироватка 73 км 

3 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська 

сільська рада, Південна залізниця, станція Сироватка 74 км 

4 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська 

сільська рада, Південна залізниця, станція Гребениківка 79 км 

5 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська 

сільська рада, Південна залізниця, станція Гребениківка 80 км 

6 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська 

сільська рада, садівниче товариство «Об’єднаний садівничий 

кооператив «Красносільський»» 

7 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська 

сільська рада, садівниче товариство «Олдиш» 

8 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська 

сільська рада, садівниче товариство «Олдиш 82» 

9 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська 

сільська рада, садівниче товариство «Плодоовочівник» 

 

 

Секретар засідання     Ольга КЛИМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 24 
 

від 25 лютого 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про переведення дачного (садового)  

будинку у жилий будинок  

 

 Керуючись ст. 8¹ Житлового кодексу УРСР, ст. 40 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Порядку 

переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним 

будівельним нормам у жилі будинки, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2015 року № 321, враховуючи рішення 

виконавчого комітету № 23 від 25 лютого 2021 року «Про затвердження 

переліку об’єктів, які можуть використовуватися як реквізит адреси на 

території Нижньосироватської сільської ради за межами населених пунктів», 

розглянувши заяву Дейниченко В.М., про переведення дачного (садового) 

будинку у жилий будинок та технічний звіт про проведення технічного 

огляду дачного (садового) будинку, виконавчий комітет Нижньосироватської 

сільської ради вирішив: 

1. Перевести дачний (садовий) будинок у жилий будинок відповідно до 

звіту про проведення технічного огляду дачного (садового) будинку, що 

розташований за адресою: Сумська область, Сумський район, землі 

Нижньосироватської сільської ради за межами населеного пункту, садівниче 

товариство «Плодоовочівник»,  будинок № 1024. 

2. Присвоїти поштову адресу жилому будинку, який знаходиться на 

території Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської 

області за межами населеного пункту, а саме: 

 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська 

сільська рада, садівниче товариство «Плодоовочівник»,  будинок № 1024. 

 

Сільський голова                                                  Вячеслав СУСПІЦИН 

 



 

 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 25 
 

від 25 лютого 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про присвоєння поштової адреси  

будинку садибного типу з господарськими  

будівлями та спорудами 

гр. Покуль М.А. на території  

Нижньосироватської сільської ради 

 

 

 

Керуючись ст. 263 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», ст. 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рішення виконавчого комітету № 23 від 25 лютого 2021 року 

«Про затвердження переліку об’єктів, які можуть використовуватися як 

реквізит адреси на території Нижньосироватської сільської ради за межами 

населених пунктів», розглянувши заяву гр. Покуль М. А., про присвоєння 

поштової адреси будинку садибного типу з господарськими будівлями та 

спорудами, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради 

вирішив: 

 

1. Присвоїти поштову адресу будинку садибного типу з господарськими 

будівлями та спорудами, який знаходиться на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області за межами населеного 

пункту, а саме:  

Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська 

рада, Південна залізниця, станція Сироватка 74 км, буд. 3. 

Адреса присвоюється вперше. 

 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 26 
 

від 25 лютого 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про присвоєння поштової  

адреси будинку садибного типу  

з господарськими будівлями  

та спорудами гр. Токарю І.М. 

 

 Розглянувши заяву гр. Токаря І. М., щодо присвоєння поштової адреси 

будинку садибного типу з господарськими  будівлями та спорудами, що 

знаходиться за адресою: с. Нижня Сироватка, вул. Литвинівка Сумського 

району Сумської області, керуючись п. 1 ст. 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою впорядкування адресного господарства 

Нижньосироватської сільської ради, виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

 

1. Присвоїти поштову адресу будинку садибного типу з 

господарськими будівлями та спорудами, що належить Токар І. М. 

 

 

 

Сільський голова                                         Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 27 
 

від 25 лютого 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про присвоєння поштової  

адреси будинку садибного типу з  

господарськими будівлями  

і спорудами гр. Хоменко В.О. 

 

Розглянувши заяву Хоменко В. О., про присвоєння поштової адреси 

об’єктам нерухомого майна, які утворилися відповідно до висновку щодо 

технічної можливості виділу житлових будинків нерухомого майна від 

30.12.2020 року, виданого ТОВ «Бюро технічної інвентаризації та 

експертиз», керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» зі змінами та доповненнями, виконавчий 

комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

 

1. Присвоїти поштову адресу об’єкту № 1 – будинку садибного типу з 

господарськими будівлями і спорудами, який розташований за адресою: село 

Нижня Сироватка, вулиця Сумська, 82, Сумського району, Сумської області. 

 

2. Присвоїти поштову адресу об’єкту № 2 – будинку садибного типу з 

господарськими будівлями і спорудами, який розташований за адресою: село 

Нижня Сироватка, вулиця Сумська, 82/1, Сумського району, Сумської 

області. 

 

 

Сільський голова                                                    Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 


