
 

 

 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 36 
 

від 31 березня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про затвердження переліку посадових осіб,  

які уповноважені здійснювати контроль  

за станом благоустрою на території сіл  

та на землях комунальної власності  

Нижньосироватської сільської ради 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних відносин, 

містобудування та благоустрою Нижньосироватської сільської ради – Фесенко 

Любов Юріївни про необхідність затвердження переліку посадових осіб, які 

матимуть право здійснювати контроль за станом благоустрою на території                

с. Нижня Сироватка, с. Старе Село, с. Барвінкове, с. Гірне, с. Вишневе та на 

землях комунальної власності Нижньосироватської сільської ради, керуючись 

ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий 

комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

1. Затвердити перелік посадових осіб, які уповноважені здійснювати 

контроль за станом благоустрою на території с. Нижня Сироватка, с. Старе 

Село, с. Барвінкове, с. Гірне, с. Вишневе та на землях комунальної власності 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області 

(додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами 

(секретаря) виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради. 

 

 

Сільський голова                                       Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 



 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Нижньосироватської сільської ради  

«Про затвердження переліку посадових осіб,  

які уповноважені здійснювати контроль  

за станом благоустрою на території сіл  

та на землях комунальної власності  

Нижньосироватської сільської ради» 

від 31.03.2021 року № 36 

 

Перелік 

посадових осіб, які уповноважені здійснювати контроль за станом 

благоустрою на території с. Нижня Сироватка, с. Старе Село, с. Барвінкове,    

с. Гірне, с. Вишневе та на землях комунальної власності Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області 

 

№ 

п/п 

Перелік посадових осіб 

1. Сільський голова Нижньосироватської сільської ради 

2. Секретар Нижньосироватської сільської ради  

3. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської ради 

4. Староста Нижньосироватської сільської ради 

5. Начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму 

Нижньосироватської сільської ради 

6. Начальник відділу земельних відносин, містобудування та 

благоустрою Нижньосироватської сільської ради 

7. Спеціаліст ІІ категорії відділу земельних відносин, містобудування 

та благоустрою Нижньосироватської сільської ради 

8.  Спеціаліст І категорії відділу земельних відносин, містобудування 

та благоустрою Нижньосироватської сільської ради 

 

 

Секретар засідання                                              Ольга КЛИМЕНКО 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 37 
 

від 31 березня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про затвердження переліку посадових осіб,  

яким надаються повноваження на складання  

протоколів про адміністративні правопорушення 

на території Нижньосироватської сільської ради  

 

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних відносин, 

містобудування та благоустрою Нижньосироватської сільської ради – Фесенко 

Любов Юріївни про надання посадовим особам права на складання протоколу 

про адміністративні правопорушення для розгляду адміністративною 

комісією при виконавчому комітеті Нижньосироватської сільської ради 

керуючись ст. 40 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,                

п. 2 ч. 1 ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

1. Уповноважити на складання протоколів про адміністративні 

правопорушення передбачені статтею 152, частиною третьою - п’ятою статті 

152-1, статтями 154, 155, 155-2, 156, частиною першою та четвертою статті 

156-1, 156-2, 159 - 160, статтею 175-1 (за порушення, вчинені у місцях, 

заборонених рішенням сільської ради) Кодексу України про адміністративні 

правопорушення для направлення на розгляд адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Нижньосироватської сільської ради посадових осіб, 

згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами 

(секретаря) виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради. 

 

 

Сільський голова                                       Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3600#n3600
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3600#n3600
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran3600#n3600
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1283#n1283
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1291#n1291
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1309#n1309
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1309#n1309
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1316#n1316
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1326#n1326
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1326#n1326
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1336#n1336
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1336#n1336
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1341#n1341
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1881#n1881
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/paran1881#n1881


Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Нижньосироватської сільської ради  

«Про затвердження переліку посадових осіб, 

 яким надаються повноваження на складання  

протоколів про адміністративні 

правопорушення на території 

 Нижньосироватської сільської ради» 

від 31.03.2021 року № 37 

 

Перелік посадових осіб, 

 яким надаються повноваження на складання 

протоколів про адміністративні правопорушення 

на території Нижньосироватської сільської ради 

 

№ 

п/п 

Перелік посадових осіб 

1. Сільський голова Нижньосироватської сільської ради 

2. Секретар Нижньосироватської сільської ради  

3. Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської ради 

4. Староста Нижньосироватської сільської ради 

5. Начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму 

Нижньосироватської сільської ради 

6. Начальник відділу земельних відносин, містобудування та 

благоустрою Нижньосироватської сільської ради 

7. Спеціаліст ІІ категорії відділу земельних відносин, містобудування 

та благоустрою Нижньосироватської сільської ради 

8.  Спеціаліст І категорії відділу земельних відносин, містобудування 

та благоустрою Нижньосироватської сільської ради 

 

 

Секретар засідання                                              Ольга КЛИМЕНКО 

 

 

 



 

 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 38 
 

від 31 березня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про затвердження переліку  

закріплених територій за 

суб’єктами благоустрою  

(органи місцевого самоврядування,  

підприємствами, установами, організаціями, 

фізичними особами – підприємцями, громадянами) 

на території  Нижньосироватської сільської ради 

 

 Керуючись ст. 30 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

заслухавши інформацію сільського голови про необхідність затвердження 

переліку закріплених територій за суб’єктами благоустрою (органи місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними 

особами – підприємцями, громадянами) виконавчий комітет  

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

1. Затвердити перелік закріплених територій за суб’єктами благоустрою 

(органи місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 

організаціями, фізичними особами – підприємцями, громадянами) по 

наведенню належного санітарного стану на території Нижньосироватської 

сільської ради  (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, охорони навколишнього 

середовища,  містобудування та благоустрою. 

 

Сільський голова                                       Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

Нижньосироватської сільської ради  

«Про затвердження переліку  

закріплених територій за 

суб’єктами благоустрою  

(органи місцевого самоврядування,  

підприємствами, установами, організаціями, 

фізичними особами – підприємцями, 

громадянами) на території   

Нижньосироватської сільської ради» 

від 31.03.2021 року № 38 

 

Перелік 

закріплених територій за суб’єктами благоустрою (органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, 

фізичними особами – підприємцями, громадянами)  

№ 

п/п 

Назва організації чи 

установи 

Закріплена територія Відповідальна 

особа 

1 Нижньосироватська 

сільська рада 

узбіччя дороги вул. Сумської від лікарні до 

церкви, частина парку біля узбіччя дороги 

вул. Сумської, ринкова площа с. Нижня 

Сироватка 

Частина скверу по вул. Сумська,38 А узбіччя  

дороги від будівлі сільської ради до кінця 

скверу, прилегла  територія до зупинок 

громадського транспорту «Місточок», Бам», 

узбіччя дороги вул. Сумська від буд. № 1 до 

МТФ № 2 прилегла територія кладовища с. 

Старе Село 

Секретар сільської 

ради  

Керуюча справами 

(секретар) 

виконавчого 

комітету 

Староста  

2 ЗДО (ясла – садок) 

«Золотий ключик» 

прилегла територія бувшого сільського 

клубу до меморіалу Слави, частина парку, та 

узбіччя дороги вул. Сумська від сільської 

ради до меморіалу слави 

Завідувач ЗДО  

3 КНП «Центральна 

АЗПСМ с. Нижня 

Сироватка» 

Нижньосироватської 

сільської ради Сумського 

району Сумської області 

узбіччя дороги та сад вул.. Сумська від 

повороту на пров. Першотравневий до 

школи та провулок Першотравневий до 

закінчення огорожі дільничної лікарні 

Головний лікар  

КНП «Центральна 

АЗПСМ с. Нижня 

Сироватка» 

4 ЗОШ І – ІІІ ступенів               

ім. Б. Грінченка 

узбіччя доріг вул.. Сумська (сад від лікарні 

до закінчення огорожі школи), частина 

парку, два меморіали Слави (в радіусі 8м), 

пам’ятник Голодомору, територія зупинки 

громадського транспорту напроти школи 

Директор ЗОШ  І – 

ІІІ ступенів ім. Б. 

Грінченка  

5 Відділення «Укрпошти» частина парку, в’їзд на центральне 

кладовище 

Завідувач 

відділення  

6 Будинок культури меморіал Слави та зупинка громадського 

транспорту біля БК 

Директор БК  

7 Сільська бібліотека пам’ятник жертв Голодомору та місце 

захоронення жертв Голодомору 

Завідувач 

бібліотекою 

 



8 ТОВ «Хлібороб» 

ТОВ «Липоводолинський 

Райснаб» 

територія бувшої копанки по вул.. Шевченка 

господарські двори, які знаходяться в оренді 

та узбіччя доріг перед ними, зупинка 

громадського транспорту біля приміщення 

бувшої школи 

територія від господарського двору (тік) по 

вул.. Миру до вул. Шкільна, біля буд. 2. та 

інші господарські двори, які знаходяться в 

оренді та узбіччя доріг перед ними. 

Коротенко О.П. 

9 ФОП Кобзар А.І. 

ФОП Чешко Ю.М. 

Прилеглі території до магазину, зупинка 

громадського транспорту по вул.. Шкільна (в 

радіусі 15 м) 

Кобзар А.І. 

Чешко Ю.М. 

10 ФОП  Токарєва В.М. Прилегла територія, зупинка громадського 

транспорту біля магазину «Валентина» 

Токарєв С.І. 

11 Ветеринарна дільниця прилегла територія до пам’ятного хреста, 

узбіччя дороги вул.. Сумська в районі 

пам’ятного хреста, зупинка громадського 

транспорту  

Коломієць О.І. 

12 ФОП Проценко В.І.,  

ФОП Деменко Т.В. 

Токар Р.А. 

ТОВ «Сервіснафтогаз» 

територія господарчого двору, узбіччя 

дороги вул. Сумська, Набережна, провулок 

що сполучає вул.Сумську та Набережну 

ФОП Проценко В.І.,  

ФОП Деменко Т.В. 

Токар Р.А. 

ТОВ 

«Сервіснафтогаз» 

13 Кравченко С.В. 

Харитоненко В.Г. 

Прилегла територія, зупинка громадського 

транспорту біля церкви (з обох сторін) та 

зупинка біля магазину 

Кравченко С.В. 

Харитоненко В.Г. 

14 ФОП Приходько Л.М. 

ФОП Українець Є.О. 

провулок, який сполучає вул.. Сумську та 

вул. Станційну 

Приходько Л.М. 

Українець Є.О. 

15 Станція Південної 

залізниці Нижня 

Сироватка 

територія господарських дворів та 

асфальтована доріжка із вул. Сумської до 

вул. Станційна 

Сінельник О.М. 

16 ТОВ  «Рента Млин» 

ТОВ «Транслогістик 

ЛТД» 

Прилегла територія до підприємства, узбіччя 

вул. Привокзальна (від залізничного 

переїзду до в’їзду на територію 

підприємства) 

Сподарь А.В. 

Антіпенко М.Г.. 

17 ТОВ «Антрейд ЛТД» Прилегла територія до підприємства, узбіччя 

вул.. Привокзальна (від залізничного 

переїзду до в’їзду на територію 

підприємства) 

Смертюк Т.А. 

18 ФОП Золотавіна Н.В. узбіччя по вул. Привокзальна (від 

залізничного переїзду до в’їзду на територію, 

вздовж огорожі) 

Золотавіна Н.В. 

19  ФОП Сьомочкін Узбіччя  дороги вул.. Сумська (до вул.. 30 

років  Перемоги)  та зона відпочинку біля 

магазину 

Сьомочкін А.О. 

20 ФОП Токар Н.І. прилегла територія до магазину, узбіччя             

вул. Сумська. 

Токар Н.І. 

21 ФОП Токаренко М.Г. територія від в’їзду в село Нижня Сироватка 

(біля підприємства) до в’їзду на вул. Гора 

Токаренко М.Г. 

22 ФОП Гетьманська Т.В. узбіччя дороги на вул. Журавлівка та 

Туманівка 

Гетьманська Т.В. 



23 ТОВ «Укртехметалсервіс» узбіччя дороги провулку, який сполучає вул.. 

Гору та вул. Журавлівка  

Косторний С.В. 

24 ТОВ «ФТГ ГРУП» в’їзд на територію підприємства, узбіччя 

доріг вул. Сумська, Набережна. 

Уповноважені 

представники 

25 ФОП Міцук О.І. територія водонапірних башт та 

артсвердловин вул. Сумська 

Міцук О.І. 

26 Низівське дільниця по 

експлуатації газового 

господарства 

ГРП, ШК Самохвал О.Л. 

27 ФОП Коверга В.О. Прилегла територія  до будівлі, узбіччя доріг 

по вул.. Сумська до парку та до вул. Садова 

Коверга В.О. 

28 ЗДО (ясла – садок) 

«Казка» 

Прилегла територія до ДНЗ по вул. 

Набережна вул. Першотравнева 

Завідувач ЗДО 

(ясла – садок) 

«Казка» 

29 АЗПСМ с. Старе Село Прилегла територія закладу  Лікар сімейної 

медицини с. Старе 

Село 

30 Старосільська ЗОШ І – ІІІ 

ступенів 

Прилегла територія, схил, стадіону прилегла 

територія до стадіону, прибережна зона р. 

Псел (від дерев’яного мосту до пляжу) 

Директор 

Старосільської 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

31 Віддлення «Укрпошти» 

магазин господарських 

товарів. 

Прилегла територія, територія ринкової 

площі 

Лєпьошкіка Н.В. 

Лаврентьєв О.А. 

32 Будинок культури 

Сільська бібліотека 

Прилегла територія Луніка М.О 

Буцик Т.О. 

33 КПЕРЖ»Господар» Прилегла територія КНС Директор КПЕРЖ 

«Господар» 

34 ТОВ «АК «Тепличний»  Господарський двір вул. Сумська 36 «а» 

узбіччя доріг біля МТФ № 1, № 2  

автогаража, автозаправки, узбіччя дороги від 

авто гаража до МТФ № 2 

Некрасов С.О. 

35 ПП Ганаза Г.П. Прилегла територія до кафе «Діор» Ганаза Г.П. 

36 ПП Шапошник С.В. Прилегла територія до магазину «У Кепа» 

вул.. Першотравнева, магазин по вул.. 

Садова «Старосільська лавка» 

Шапошник С.В. 

37 Дябелко К.А. 

Дябелко М.І. 

Прилегла територія до магазинів по вул. 

Першотравнева, вул. Громадянська, кафе по 

вул.. Громадянська 

Дябелко К.А. 

Дябелко М.І. 

38 Магазин «Кошик» Прилегла територія до магазину «Кошик» 

зупинка громадського транспорту біля 

магазину «Кошик» 

Директор  

Косенко  Г.С. 

39 Бурков Д.Ю. Прилегла територія до магазину по вул. 

Сумська 

Осипов Д.С. 

40 Свято – Миколаївська 

громада 

Прилегла територія до храму вул. 

Першотравнева дзвіниця вул. Сумська 

Будьонний В.І. 

41 Мисенгевич Д.З. Прилегла територія кафе «Шашлична», 

прибережна зона р. Псел по 50 м. по обидві 

сторони від мосту 

Мисенгевич Д.З. 

 Секретар засідання                                              Ольга КЛИМЕНКО 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 39 
 

від 31 березня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про проведення щорічної   

акції «За чисте довкілля»   
 

 Відповідно до п. 7, ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», вимог ст. 11, 18, п. 4, ст. 20 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», розпорядження Кабінету Міністрів України від 

31.03.2010 р. № 777-р «Деякі питання проведення щорічної всеукраїнської 

акції з благоустрою «За чисте довкілля», враховуючи п.п. 6 п. 10 постанови 

Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. № 641 «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 

із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», з метою забезпечення утримання в належному 

стані території населених пунктів та земель комунальної власності 

Нижньосироватської сільської ради, їх санітарного очищення, збереження 

об’єктів загального користування та створення умов, сприятливих для 

життєдіяльності населення, виконавчий комітет Нижньосироватської 

сільської ради вирішив: 

 1. Провести на території Нижньосироватської сільської ради протягом  

квітня - травня 2021 року щорічну акцію «За чисте довкілля», під час 

підготовки та проведення акції враховувати санітарно-епідеміологічну 

ситуацію у Сумському районі, чинні протиепідемічні обмеження, встановлені 

нормативно-правовими актами.  

2. Затвердити заходи щодо організації та проведенні щорічної  акції «За 

чисте довкілля»  Нижньосироватської сільської ради (додаток). 

3. Керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності,  

розташованих на території Нижньосироватської сільської ради взяти під 

особистий контроль виконання даного рішення.  

4. Контроль за організацію виконання цього рішення покласти на 

постійну комісію сільської ради з питань земельних відносин, охорони 

навколишнього середовища,  містобудування та благоустрою. 

 

Сільський голова                                               Вячеслав СУСПІЦИН 

 



Додаток  

       до рішення виконавчого комітету 

       «Про проведення щорічної   

       акції «За чисте довкілля»»  

        від 31.03.2021 р. № 39 

         

 

Заходи 

щодо організації та проведення 

 щорічної акції «За чисте довкілля» 

 на території Нижньосироватської сільської ради 
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2010 

р. № 777-р «Деякі питання проведення щорічної всеукраїнської акції з 

благоустрою «За чисте довкілля», враховуючи лист Мінрегіону України від 

02.12.2020 року №1/9.4/12464-20 щодо проведення у 2021 році щорічної 

всеукраїнської акції з благоустрою «За чисте довкілля» та у рамках Дня 

благоустрою територій населених пунктів та земель комунальної власності 

Нижньосироватської сільської ради: 

 

1. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій усіх 

форм власності, що розташовані на території Нижньосироватської сільської 

ради та приватним підприємцям, що здійснюють свою діяльність на території 

сільської ради: 
 

1.1. Привести закріплені підвідомчі території до належного санітарного 

стану, забезпечивши очистку території від сміття, інших відходів, а також 

приведення в належний стан придорожніх лісосмуг. 

Протягом квітня, травня 2021р. 

 1.2 Організувати виконання заходів з  приведення в належний 

санітарний стан газонів, квітників, місць загального користування. 

Протягом квітня, травня 2021р. 

 2. Депутатам Нижньосироватської сільської ради на своїх виборчих 

округах провести роботу з населенням з питань щодо наведення належного 

санітарного стану біля будинків, прибудинкових територій, господарських 

будівель та земельних ділянках, які знаходяться у їх власності чи 

користуванні, кладовищах, шахтних колодязів та недопущення утворення 

несанкціонованих звалищ  твердих побутових відходів. 

Протягом квітня, травня 2021р. 

 3. Виконавчому комітету Нижньосироватської сільської ради: 



3.1. Проінформувати населення Нижньосироватської сільської ради 

щодо наведення належного санітарного стану та благоустрою прибудинкових 

і прилеглих територіях. 

Протягом квітня, травня 2021р. 

3.2. Провести впорядкування  території біля пам’ятників загиблим 

воїнам та  біля меморіального знаку Жертвам Голодомору  в с. Нижня 

Сироватка та с. Старе Село. 

Протягом квітня, травня 2021р. 

3.3. Забезпечити приведення територій кладовищ на території 

Нижньосироватської сільської ради в належний санітарний стан. 

Протягом квітня, травня 2021р. 

3.4. Вирішити питання щодо очистки, дезінфекції, ремонту та 

благоустрою громадських шахтних колодязів, згідно списку. 

На протязі року 

4. Посадовим особам уповноваженим  здійснювати контроль  за станом 

благоустрою на території сіл та на землях комунальної власності 

Нижньосироватської сільської ради проводити рейди та перевірки дотримання 

підприємствами, установами, організаціями та  населенням законодавства у 

сфері благоустрою. 

Постійно, протягом року 

5. Посадовим особам, яким надаються повноваження на складання 

адміністративних протоколів при виявленні порушення законодавства у сфері 

благоустрою складати протоколи та подавати їх на розгляд адміністративної 

комісії для притягнення винних до відповідальності. 

Постійно, протягом року 

 

Секретар засідання                                              Ольга КЛИМЕНКО 

 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 40 
 

від 31 березня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про затвердження оновленого складу та 

положення опікунської ради 

при виконавчому комітеті 

Нижньосироватської сільської ради   

 

 Заслухавши інформацію начальника відділу соціального захисту 

населення Нижньосироватської сільської ради – Войтенко Олени Миколаївни, 

про необхідність розподілу функцій між опікунською радою при виконавчому 

комітеті Нижньосироватської сільської ради та комісією з питань захисту прав 

дитини Нижньосироватської сільської ради, відповідно до п. 4 частини б ст. 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного та 

Сімейного кодексів України, Правил опіки та піклування, затверджених 

наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства 

освіти України, Міністерства охорони здоров′я, Міністерства праці та 

соціальної політики України від 26.05.1999 року, зареєстровані в Міністерстві 

юстиції України 17.06.1999 року, на виконання доручення Міністерства 

соціальної політики України від 27.12.2017 року № 1396/0/131-17/175 в 

частині питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними та 

обмежено дієздатними особами, виконавчий комітет Нижньосироватської 

сільської ради вирішив: 

1. Затвердити оновлений склад опікунської ради при виконавчому 

комітеті Нижньосироватської сільської ради у кількості 7 чоловік (додаток 1). 

2. Затвердити оновлене положення про опікунську раду при виконавчому 

комітеті Нижньосироватської сільської ради (додаток 2). 

3. Рішення виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради                

№ 101 від 26.11.2020 року «Про утворення опікунської ради при виконавчому 

комітеті Нижньосироватської сільської ради» вважати таким, що втратило 

чинність. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами 

(секретаря) виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради. 

 

Сільський голова                                               Вячеслав СУСПІЦИН 

 



Додаток 1 

       до рішення виконавчого комітету 

       «Про затвердження оновленого складу та 

       положення опікунської ради 

       при виконавчому комітеті 

       Нижньосироватської сільської ради» 

        від 31.03.2021 р. № 40 
 

 

 

 

СКЛАД 
опікунської ради  при виконавчому комітеті Нижньосироватської 

сільської ради  
 

1. Войтенко О.М. – голова опікунської ради, начальник відділу соціального 

захисту населення 

2. Дідусенко О. В. – заступник голови опікунської ради, спеціаліст ІІ категорії 

відділу соціального захисту населення 

3. Обозна О.О. – секретар опікунської ради, спеціаліст загального відділу 

Члени опікунської ради: 

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

благоустрою 

5. Бойчин В.М. – головний лікар КНП НСР «Центральна АЗПСМ с. Нижня 

Сироватка» 

6. Сащенко О.М. – лікар КНП НСР «АЗПСМ с. Старе Село» 

7. Якименко А.О. – фахівець із соціальної роботи КУ «Центр надання 

соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради» 

 
 

 

 

 

Секретар засідання                                              Ольга КЛИМЕНКО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Додаток 2 

       до рішення виконавчого комітету 

       «Про затвердження оновленого складу та 

       положення опікунської ради 

       при виконавчому комітеті 

       Нижньосироватської сільської ради» 

        від 31.03.2021 р. № 40 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Нижньосироватської 

сільської ради 

від 31.03.2021 р. № 40 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про опікунську раду при виконавчому комітеті 

Нижньосироватської сільської ради 
  

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Опікунська рада при виконавчому комітеті Нижньосироватської 

сільської ради (далі – опікунська рада) утворюється при органі опіки та 

піклування, яким є виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради, та 

має консультативно-дорадчі функції. Опікунська рада здійснює свою 

діяльність гласно, відкрито, на принципах демократичності та колегіальності. 
 

1.2. У своїй діяльності опікунська рада керується Конституцією України, 

Цивільним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, 

Правилами опіки та піклування, затвердженими спільним наказом державного 

комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України 

від 26.05.1999 № 34/166/131/88 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

17.06.1999 за № 387/3680), іншими нормативно-правовими актами з 

відповідних питань та цим Положенням. 
 

1.3. Опікунська рада утворюється у складі 7 осіб. До складу опікунської 

ради входять посадові особи виконавчих органів Нижньосироватської 

сільської ради. Склад опікунської ради затверджується рішенням виконавчого 

комітету сільської ради. 
 

1.4. Опікунську раду очолює голова. Голова має заступника, який у разі 

відсутності голови опікунської ради виконує його функції. 
 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 
 

Завданням опікунської ради є: 
 

2.1. Надання допомоги виконавчому комітету Нижньосироватської 

сільської ради у здійсненні ним функцій, як органу опіки та піклування щодо 

соціально-правового захисту повнолітніх недієздатних осіб та осіб, 

дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не 

можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки. 
 



2.2. Забезпечення особистих та майнових прав та інтересів повнолітніх 

недієздатних осіб та осіб, дієздатність яких обмежена, повнолітніх осіб, які за 

станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати 

свої обов’язки. 
 

2.3. Сприяння забезпеченню реалізації прав інвалідів, одиноких громадян 

похилого віку на життя, охорону здоров’я, соціальний захист та соціальне 

забезпечення. 
 

3. ФУНКЦІЇ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ 
 

Опікунська рада відповідно до покладених на неї завдань: 
 

3.1. Розглядає питання, що стосуються забезпечення особистих, майнових 

і житлових прав та інтересів осіб, яких рішенням суду визнано недієздатними 

(обмежено дієздатними) і яким призначено опікуна (піклувальника), та 

повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати 

свої права і виконувати свої обов’язки. 
 

3.2. Розглядає та заслуховує інформацію про використання опікунами 

(піклувальниками) пенсій, що отримують підопічні, прибутків від їхнього 

майна та грошових вкладів, звітів опікунів (піклувальників) про виконання 

покладених на них обов’язків, звітів про збереження та охорону майна, що 

належить підопічним тощо. 
 

3.3. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до компетенції 

органів опіки та піклування. 
 

4. ПРАВА ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ 
 

Опікунська рада має право: 
 

4.1. Одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для 

її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій різних форм власності. 
 

4.2. Подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі 

недотримання ними законодавства про захист прав інвалідів, одиноких людей 

похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно 

здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки. 
 

4.3. Залучати до розв’язання актуальних проблем прав інвалідів, 

одиноких людей похилого віку, повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не 

можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов’язки, 

благодійні, громадські організації, суб’єктів підприємницької діяльності (за 

згодою). 
 

5. ДІЯЛЬНІСТЬ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ 
 



5.1. Основною організаційною формою діяльності опікунської ради є її 

засідання, які проводяться у разі потреби. 
 

5.2. До участі у засіданнях опікунської ради можуть запрошуватися 

представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть 

безпосередню участь у вирішенні конкретного питання. 
 

5.3. Голова, його заступник, секретар та члени опікунської ради 

працюють на громадських засадах. У разі відсутності члена опікунської ради 

з поважних причин його має право представляти посадова особа того ж 

підрозділу на правах члена ради. 
 

5.4. Засідання опікунської ради та прийняті рішення оформлюються 

протоколом, який веде секретар опікунської ради. Засідання опікунської ради 

є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від загальної 

кількості її членів. 
 

5.5. Головуючим на засіданні є голова опікунської ради. У разі відсутності 

голови опікунської ради засідання веде його заступник. 
 

5.6. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та 

секретарем опікунської ради. Рекомендації або загальна думка більшості 

членів опікунської ради, присутніх на засіданні, стисло формулюються у 

протоколі, який подається на розгляд виконавчого комітету для прийняття 

остаточного рішення. 
 

5.7. Опікунська рада у межах своїх повноважень приймає рішення, 

організовує їх виконання. 
 

5.8. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на 

засіданні членів опікунської ради. У разі рівного розподілу голосів 

вирішальним є голос голови опікунської ради. Окрема думка члена 

опікунської ради, який голосував проти прийняття рішення, заноситься до 

протоколу. 
 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ 
 

6.1. Підставою для розгляду справ є звернення та документи, що 

надаються громадянами, організаціями та установами різних форм власності. 
 

6.2. Голова опікунської ради: 
 

- організовує роботу опікунської ради, проводить засідання опікунської 

ради, підписує протоколи засідань; 

- веде прийом громадян з питань, що стосуються діяльності опікунської 

ради; 

- дає доручення членам опікунської ради та контролює їх виконання; 

- представляє опікунську раду в установах, організаціях, підприємствах з 

питань, що належать до її компетенції та повноважень. Голова опікунської 



ради має право делегувати повноваження членам опікунської ради, секретарю 

опікунської ради на виконання представницьких обов’язків згідно з чинним 

законодавством. 
 

6.3. Секретар опікунської ради: 
 

- веде діловодство опікунської ради, оформляє протоколи засідань 

опікунської ради; 

- веде прийом громадян, надає роз’яснення з питань, що стосуються 

діяльності опікунської ради; 

- готує звіти про роботу опікунської ради; 

- готує витяги з протоколів засідань опікунської ради та довідки з питань, 

що розглядались; 

- інформує голову опікунської ради щодо питань, що стосуються роботи 

опікунської ради; 

- виконує інші доручення голови опікунської ради; 

- здійснює у межах своїх повноважень зв’язок між посадовими особами 

виконавчих органів Нижньосироватської сільської ради, фізичними та 

юридичними особами з питань, що стосуються діяльності виконавчого 

комітету міської ради, як органу опіки та піклування. 
 

6.4. Члени опікунської ради: 
 

- беруть участь у засіданнях опікунської ради; 

- виконують доручення голови опікунської ради. 
 

6.5. Голова, його заступник, секретар та члени опікунської ради 

зобов’язані зберігати конфіденційну інформацію, яка стала їм відома під час 

виконання своїх обов’язків, та іншої інформації, що згідно із законодавством 

не підлягає розголошенню. 

 

Секретар засідання                                              Ольга КЛИМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 41 

 
 

від 31 березня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про затвердження тарифу  

на послуги по збиранню  

та вивезенню ТПВ 

в с. Нижня Сироватка 

ФОП Міцуку А.О. 

 

 Керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до ст. 13, ст. 31 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», розглянувши лист ФОП Міцука Анатолія 

Олександровича та подані ним відповідні обґрунтовані розрахунки тарифу, з 

метою покращення якості надання послуг населенню, виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

 

1. Затвердити ФОП Міцуку А.О. тарифи на послуги по збиранню та 

вивезенню твердих побутових відходів в с. Нижня Сироватка Сумського 

району Сумської області в розмірі 141,70 грн. за 1 м3 . 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської ради «Про затвердження тарифу по наданню 

послуги по збиранню та вивезенню твердих побутових відходів» від 

25.08.2015 року. 

3. Ввести в дію затверджені тарифи з 16.04.2021 року.  

4. Відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму оприлюднити 

рішення на офіційному веб-сайті Нижньосироватської сільської ради. 

 

 

Сільський голова                                       Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 



 

 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 42 
 

від 31 березня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про затвердження коригування  

тарифу на послуги з водопостачання  

в с. Нижня Сироватка 

ФОП Міцуку О.І. 

 

 Керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до ст. 13, ст. 31 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», розглянувши лист ФОП Міцука Олександра Івановича 

та подані ним відповідні обґрунтовані кориговані розрахунки тарифу, з метою 

покращення якості надання послуг населенню, виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

 

1. Затвердити ФОП Міцуку О.І. тарифи на послуги з водопостачання в               

с. Нижня Сироватка Сумського району Сумської області в розмірі: 

1.1. для населення – 18,00 грн. за м3 ; 

1.2. для бюджетних установ – 19,30 грн. за м3 ; 

1.3. для інших споживачів -  21,00 грн. за м3 ; 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської ради № 157 «Про затвердження тарифів на 

послуги з водопостачання» від 24.12.2019 року. 

3. Ввести в дію затверджені тарифи з 16.04.2021 року.  

4. Відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму оприлюднити 

рішення на офіційному веб-сайті Нижньосироватської сільської ради. 

 

 

Сільський голова                                       Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 
 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 43 
 

від 31 березня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про затвердження тарифу 

на послуги з водопостачання  

в с. Старе Село 

КПЕРЖ «Господар» 

 

 Керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до ст. 13, ст. 31 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», розглянувши лист директора КПЕРЖ «Господар»  

Теліженка Олександра Миколайовича та подані ним відповідні обґрунтовані 

розрахунки тарифу на послуги з водопостачання, з метою покращення якості 

надання послуг населенню, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської 

ради вирішив: 
 

1. Затвердити КПЕРЖ «Господар» тарифи на послуги з водопостачання в   

с. Старе Село Сумського району Сумської області в розмірі: 

 1.1. для населення – 22,12 грн. за м3 ; 

 1.2. для бюджетних установ – 23,13 грн. за м3 ; 

1.3. для інших споживачів – 24,13 грн. за м3 ; 

 2. Визнати таким, що втратило чинність рішення 18 сесії 7 скликання 

Старосільської сільської ради Сумського району Сумської області «Про 

встановлення тарифів на послуги з водопостачання, що надає комунальне 

підприємство з експлуатації ремонту житла «Господар»» від 23.12.2016 року. 

3. Ввести в дію затверджені тарифи з 16.04.2021 року.  

4. Відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму оприлюднити 

рішення на офіційному веб-сайті Нижньосироватської сільської ради. 

 

 

Сільський голова                                       Вячеслав СУСПІЦИН 
 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 44 
 

від 31 березня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про затвердження тарифу 

на послуги з водовідведення  

в с. Старе Село 

КПЕРЖ «Господар» 

 

 Керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до ст. 13, ст. 31 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», розглянувши лист директора КПЕРЖ «Господар»  

Теліженка Олександра Миколайовича та подані ним відповідні обґрунтовані 

розрахунки тарифу на послуги з водовідведення, з метою покращення якості 

надання послуг населенню, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської 

ради вирішив: 
 

1. Затвердити КПЕРЖ «Господар» тарифи на послуги з водовідведення             

в с. Старе Село Сумського району Сумської області в розмірі: 

 1.1. для населення – 12,14 грн. за м3 ; 

 1.2. для бюджетних установ – 12,69 грн. за м3 ; 

1.3. для інших споживачів – 13,24 грн. за м3 ; 

 2. Визнати таким, що втратило чинність рішення 18 сесії 7 скликання 

Старосільської сільської ради Сумського району Сумської області «Про 

встановлення тарифів на послуги з водопостачання, що надає комунальне 

підприємство з експлуатації ремонту житла «Господар»» від 23.12.2016 року. 

        3. Ввести в дію затверджені тарифи з 16.04.2021 року.  

4. Відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму оприлюднити 

рішення на офіційному веб-сайті Нижньосироватської сільської ради. 

 

 

Сільський голова                                       Вячеслав СУСПІЦИН 
 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 45 

 
 

від 31 березня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про затвердження тарифу  

на послуги по збиранню  

та вивезенню ТПВ 

КПЕРЖ «Господар» 

 

 Керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до ст. 13, ст. 31 Закону України «Про житлово-

комунальні послуги», розглянувши лист директора КПЕРЖ «Господар» 

Теліженка Олександра Миколайовича та подані ним відповідні обґрунтовані 

розрахунки тарифу на послуги по збиранню та вивезенню ТПВ, з метою 

покращення якості надання послуг населенню, виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

 

1. Затвердити КПЕРЖ «Господар» тарифи на послуги по збиранню та 

вивезенню твердих побутових відходів на території Старосільського 

старостинського округу Нижньосироватської сільської ради в розмірі: 

1.1. для населення багатоповерхових будинків – 18,16 грн./1 споживач 

1.2. для населення приватного сектору – 171,27 грн./м3 

1.3. для бюджетних установ – 179,06 грн./м3 

1.4. для інших споживачів – 186,84 грн./м3 

        2. Визнати таким, що втратило чинність рішення 18 сесії 7 скликання 

Старосільської сільської ради Сумського району Сумської області «Про 

встановлення тарифів на послуги з водопостачання, що надає комунальне 

підприємство з експлуатації ремонту житла «Господар»» від 23.12.2016 року. 

3. Ввести в дію затверджені тарифи з 16.04.2021 року.  

4. Відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму оприлюднити 

рішення на офіційному веб-сайті Нижньосироватської сільської ради. 

  

 

Сільський голова                                       Вячеслав СУСПІЦИН 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 46 

 
 

від 31 березня 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, Переліком об’єктів, які можуть використовуватися як 

реквізит адреси на території Нижньосироватської сільської ради за межами 

населених пунктів, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 23          

від 25 лютого 2021 року, розглянувши заяву Шевченка Андрія Васильовича, 

жителя м. Суми, пров. 9 Травня, буд. 4, кв. 61, про переведення дачного 

(садового) будинку у жилий будинок та технічний звіт про проведення 

технічного огляду прибудови, виконавчий комітет Нижньосироватської 

сільської ради вирішив: 

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

звіту про проведення технічного огляду прибудови, що розташований за 

адресою: Сумська область, Сумський район, землі Нижньосироватської 

сільської ради за межами населеного пункту, садівниче товариство 

«Плодоовочівник»,  будинок № 934. 

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 № 934. 

 
 
 

Сільський голова                                                  Вячеслав СУСПІЦИН 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 47 
 

від 31 березня 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, Переліком об’єктів, які можуть використовуватися як 

реквізит адреси на території Нижньосироватської сільської ради за межами 

населених пунктів, затвердженого рішенням виконавчого комітету № 23          

від 25 лютого 2021 року, розглянувши заяву Лаптій Ірини Миколаївни, 

жительки м. Суми, пров. 9 Травня, буд. 4, кв. 61, про переведення дачного 

(садового) будинку у жилий будинок та технічний звіт про проведення 

технічного огляду прибудови, виконавчий комітет Нижньосироватської 

сільської ради вирішив: 

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

звіту про проведення технічного огляду прибудови, що розташований за 

адресою: Сумська область, Сумський район, землі Нижньосироватської 

сільської ради за межами населеного пункту, садівниче товариство 

«Плодоовочівник»,  будинок № 932. 

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 № 932. 

 
 
 

Сільський голова                                                  Вячеслав СУСПІЦИН 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 48 
 

від 31 березня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про скасування рішення виконавчого комітету  

Нижньосироватської сільської ради № 25  

від 25.02.2021 року «Про присвоєння поштової адреси   

будинку садибного типу з господарськими будівлями  

та спорудами гр. Покуль М.А. на території  

Нижньосироватської сільської ради» 

 

 

Керуючись ч. 9 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши лист Сумської регіональної філії державного 

підприємства «Національні інформаційні системи» № 161/40-39 від 19.03.2021 

року, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

 

 

 1. Скасувати рішення виконавчого комітету Нижньосироватської 

сільської ради № 25 від 25.02.2021 року «Про присвоєння поштової адреси  

будинку садибного типу з господарськими будівлями та спорудами                            

гр. Покуль М.А. на території Нижньосироватської сільської ради». 

 

 

 

Сільський голова                                               Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 49 

 
 

від 31 березня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

 

Про зміну поштової адреси  

 

 

Керуючись ст. 263 Закону України «Про регулювання містобудівної 

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

розглянувши заяву гр. Покуль Марії Арсентіївни, жительки с. Нижня 

Сироватка  ж/д будка 74 км № 537, про зміну поштової адреси будинку 

садибного типу з господарськими будівлями та спорудами, виконавчий 

комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

  
  

      1. Змінити поштову адресу будинку садибного типу з господарськими 

будівлями та спорудами за адресою: с. Нижня Сироватка  ж/д будка 74 км                

№ 537 на адресу: Україна, Сумська область, Сумський район, село Нижня 

Сироватка, залізнична станція «Сироватка», 73 км, будинок 3 (три). 

 
  
 

Сільський голова                                                  Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 50 
 

 

від 31 березня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

 

Про зміну поштової адреси  

 

 

Керуючись ст. 263 Закону України «Про регулювання містобудівної 

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

розглянувши заяву гр. Хомчик Ігоря Петровича, жителя с. Нижня Сироватка  

з/д будинок 72 км, про зміну поштової адреси житлового будинку з 

господарськими будівлями та спорудами, виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

  
  

      1. Змінити поштову адресу житлового будинку з господарськими 

будівлями та спорудами за адресою: с. Нижня Сироватка  з/д будинок 72 км                

на адресу: Україна, Сумська область, Сумський район, село Нижня 

Сироватка, залізнична станція «Сироватка», 73 км, будинок 1 (один). 

 
  
 

Сільський голова                                                  Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 51 

 
 

від 31 березня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

 

Про зміну поштової адреси  

 

 

Керуючись ст. 263 Закону України «Про регулювання містобудівної 

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

розглянувши заяву уповноваженої особи Остапенка Олександра Григоровича, 

який діє в інтересах гр. Кучеренко Віри Григорівни, жительки с. Нижня 

Сироватка  ж/д будка  536, про зміну поштової адреси житлового будинку з 

господарськими будівлями та спорудами, виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

  
  

      1. Змінити поштову адресу житлового будинку з господарськими 

будівлями та спорудами за адресою: с. Нижня Сироватка  ж/д будка 536             

на адресу: Україна, Сумська область, Сумський район, село Нижня 

Сироватка, залізнична станція «Сироватка», 73 км, будинок 4 (чотири). 

 
  
 

Сільський голова                                                Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Рішення № 52 

 

 

від 31 березня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про взяття на квартирний облік  

дитини, позбавленої батьківського  

піклування Цибульняк Катерини Сергіївни 

 

 

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 04.03.2021 року                        

№ 169/01-13 про взяття на квартирний облік дитини, позбавленої 

батьківського піклування Цибульняк Катерини Сергіївни, 21.09.2003 р.н., яка  

зареєстрована за адресою: вул. Гірна, буд. 33, село Старе Село Сумського 

району Сумської області, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської 

ради вирішив: 

 

   1. Взяти на квартирний облік за місцем проживання Цибульняк  

Катерину Сергіївну, 21.09.2003 року народження, на загальну чергу за 

порядковим номером 14 та занести її до спису осіб, що мають право на 

позачергове одержання житлового приміщення за порядковим номером  11,             

як дитина, позбавлена батьківського піклування. 

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 № 53 

 

від 31 березня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про надання дозволу на  

видалення зелених насаджень 

в с. Старе Село  по вул. Сумська, 36 «Б»,  

вул. Сумська, 38 «А»  

 

 Розглянувши заяву старости Старосільського старостинського округу 

Єременка Сергія Васильовича та акт обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню від 03.03.2021 року у кількості 7 шт. в селі Старе Село 

по вул. Сумська, 36 «Б» та вул. Сумська, 38 «А», керуючись Постановою КМУ  

№ 1045 від 01.08.2006 року «Про затвердження Порядку видалення дерев, 

кущів, газонів і квітників у населених пунктах України», п. 7 ст. 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

1. Надати дозвіл старості Старосільського старостинського округу  

Єременку Сергію Васильовичу на видалення зелених насаджень в с. Старе 

Село у кількості 7 шт., а саме:  

по вул. Сумська, 36 «Б» - береза в кількості 1 шт., яблуня – 1 шт., липа – 1 шт.  

по вул. Сумська, 38 «А» - береза в кількості 4 шт.  

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Рішення № 54 

 

від 31 березня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про надання дозволу на видалення  

зелених насаджень в с. Нижня Сироватка  

по вул. Миру, вул. Сумська, пров. Першотравневий 

 

Розглянувши заяву начальника відділу земельних відносин, 

містобудування, архітектури та благоустрою Фесенко Любов Юріївни та акт 

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 29.03.2021  року 

у кількості 245 шт. в селі Нижня Сироватка по вул. Миру, вул. Сумська та 

пров. Першотравневий, керуючись Постановою КМУ № 1045 від 01.08.2006 

року «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників 

у населених пунктах України», п. 7 ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконавчий комітет Нижньосироватської сільської 

ради вирішив: 

1. Надати дозвіл начальнику відділу земельних відносин, 

містобудування, архітектури та благоустрою Фесенко Любов Юріївні на 

видалення зелених насаджень в с. Нижня Сироватка у кількості 245 шт., а саме:  

 

по вул. Миру (від містка через р. Крупець до зупинки, по обидві сторони вулиці) 

– клен в кількості 35 шт. 

по вул. Миру (від «млина» до буд. № 22 вул. Миру) – клен в кількості 3 шт. 

вул. Сумська, № 7а: верба в кількості 6 шт., яблуня – 4 шт. 

вул. Сумська, № 54 - яблуня в кількості 5 шт. 

вул. Сумська (доріжка до станції) - груша в кількості 3 шт. 

вул. Сумська (поворот на пров. Набережний) - липа в кількості 3 шт. 

вул. Сумська, № 56: груша в кількості 1 шт., вишня – 1 шт. 

вул. Сумська (через дорогу від буд. № 60) - груша в кількості 1 шт. 

вул. Сумська, між буд. №60 та буд. № 62: груша в кількості 1 шт., вишня – 5 шт. 

вул. Сумська, № 62 - липа в кількості 1 шт. 

вул. Сумська, № 64 - вишня в кількості 8 шт. 

вул. Сумська, № 66 - вишня в кількості 2 шт. 



вул. Сумська, № 68: липа в кількості 1 шт., яблуня – 1 шт., клен (через дорогу) 

– 3 шт. 

вул. Сумська, № 70: яблуня в кількості 1 шт., вишня – 7 шт., клен – 3 шт. 

вул. Сумська, № 72 - сливи в кількості 4 шт. 

вул. Сумська, № 74: груша в кількості 2 шт., яблуня – 1 шт. 

вул. Сумська, № 82: яблуня – 2 шт., груша – 2 шт. (в парку навпроти). 

вул. Сумська, № 90а - клен в кількості 1 шт. 

вул. Сумська, № 102 - ясен в кількості 1 шт. 

вул. Сумська, № 114 – клен в кількості 1 шт. 

вул. Сумська, № 116: акація – 1 шт., абрикос – 1 шт.  

вул. Сумська, № 120: липа – 2 шт., слива – 5 шт.  

вул. Сумська, № 122 – липа в кількості 1 шт. 

вул. Сумська, № 126 – яблуня в кількості 1 шт. 

вул. Сумська, № 128 – сливи в кількості 11 шт. 

вул. Сумська, № 131 – верба в кількості 8 шт. 

вул. Сумська, № 144: вишня – 4 шт., клен – 25 шт.  

вул. Сумська, від буд. № 133 до буд. № 133а – клен в кількості 20 шт. 

вул. Сумська, № 133а – клен в кількості 20 шт. 

вул. Сумська, від буд. № 133а до буд. № 135 – клен з кущами в кількості 20 шт. 

вул. Сумська (біля городу Голик В.С.) – осокір в кількості 1 шт.  

вул. Сумська, 125 (прилегла територія до лікарні) – яблуня в кількості 13 шт. 

пров. Першотравневий (в’їзд від вул. Сумської до пров. Першотравневого, 2): 

груша -1 шт., клен – 1 шт., осокір – 1 шт.  

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
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