
 

 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №55 
     

від 29 квітня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про розгляд колективного звернення  

мешканців багатоквартирних будинків 

с. Старе Село 

 

Заслухавши і обговоривши пояснення директора КПЕРЖ «Господар» 

Теліженка О.М. про вирішення проблемних питань та підвищення тарифів на 

послуги, які надає КПЕРЖ «Господар», що порушуються в колективному 

зверненні жителі багатоквартирних будинків с. Старе Село, керуючись п.2 ч.2 

ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

 

1. Пояснення директора КПЕРЖ «Господар» Теліженко О.М. про 

вирішення проблемних питань та підвищення тарифів на послуги, які надає 

КПЕРЖ «Господар», що порушуються в колективному зверненні жителі 

багатоквартирних будинків с. Старе Село прийняти до відома (додаток №1). 

2. Рекомендувати директору КПЕРЖ «Господар» Теліженку О.М.: 

2.1. Провести роз'яснювальну роботу з жителями багатоквартирних 

будинків, щодо обґрунтованого підвищення (коригування) тарифів на 

водопостачання, водовідведення та вивезення твердих побутових відходів, з 

наданням відповідних розрахунків. 

2.2. Розробити та затвердити заходи з енергозбереження та недопущення 

втрат води для КПЕРЖ «Господар». 

2.3. Опрацювати з жителями: приватного сектору с. Старе Село,                               

сіл Барвінкове, Вишневе, Гірне, питання щодо заключення договорів на 

вивезення твердих побутових відходів.  

2.4. Прийняти міри до громадян, щодо погашення заборгованості за 

житлово-комунальні послуги, які надані КПЕРЖ «Господар». 

3. Контроль за виконання даного рішення залишаю за собою. 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №57 
 

від 29 квітня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про взяття на облік дітей,  

які перебувають в складних  

життєвих обставинах 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту «б» статті 34 Закону України                                

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.5 Закону України «Про охорону 

дитинства», Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866, з метою захисту прав та 

інтересів малолітніх дітей, враховуючи рішення комісії з питань захисту прав 

дитини №6 від 13.04.2021 року та №7 від 29.04.2021 року, виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради, вирішив: 

1. Взяти на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах:  

1) Криворотенко Кіріла Ігоровича, 07.06.2008 року народження,  

2) Стахна Михайла Івановича, 27.10.2014 року народження,  

3) Морозова Артема Олександровича, 06.11.2007 року народження, 

4) Хоменко Олександри Олександрівни, 09.08.2010 року народження, 

5) Хоменко Дарини Олександрівни, 07.03.2014 року народження, 

6) Хоменко Богдана Олександровича, 15.08.2015 року народження, 

7) Надточий Богдана Олеговича, 26.10.2010 року народження, 

8) Надточий Ангеліну Олегівну, 19.09.2014 року народження, 

9) Петренко Дмитра Віталійовича, 18.04.2011 року народження, 

10)Петренко Софія Віталіївна, 03.08.2009 року народження,  

11)Курілов Артем Віталійович, 03.01.2013 року народження, 

12)Петренко Катерина Олександрівна, 08.02.2018 року народження; 

13)Дегтяренко Катерину Сергіївну, 18.04.2012 року народження; 

14)Дегтяренко Варвару Сергіївну, 26.09.2014 року народження. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

Служба у справах дітей Козак В.В. 

 

Сільський голова     Вячеслав СУСПІЦИН 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №58 
 

від  29 квітня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про визначення для громадянина  

Петрищева Володимира Васильовича  

способу участі у вихованні сина 

 

Керуючись статтями 17, 19, 141, 150, 153, 157, 158 Сімейного кодексу 

України, статтями 12, 15 Закону України «Про охорону дитинства», пунктом «б» 

підпунктом 4 статті 34 та статтею 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктом 73 постанови Кабінету Міністрів України 

від 24.09.2008р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов‘язані із захистом прав дитини», з метою розв’язання спору між батьками та 

забезпечення участі обох батьків у вихованні дитини враховуючи рішення комісії 

з питань захисту прав дитини №4 від 13 квітня 2021 року, виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради, вирішив: 
 

1. Визначити для громадянина Петрищева Володимира Васильовича спосіб 

участі у вихованні сина Петрищева Владислава Володимировича, 01.07.2014 

року народження, на період з 16.04.2021 по 31.05.2021 року, а саме: систематичні 

побачення з сином щосуботи та щонеділі, а святкові дні за попередньою 

домовленістю між батьками. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

Служба у справах дітей Нижньосироватської сільської ради Козак В.В. 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 
 

 
 

 

 
 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №59 
 

від 29 квітня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про вилучення та тимчасове  

влаштування малолітніх дітей  

до державного закладу  
 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини 1 ст. 34 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, ст. 151, ст. 245 Сімейного кодексу України, 

ст. 66 Цивільного кодексу України, п.п. 3.1.1., 3.1.5. Типового положення про 

будинок дитини, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 

від 18.05.1998р. № 123, постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із 

захистом прав дитини», враховуючи рекомендації та рішення комісії з питань 

захисту прав дитини від 29.04.2021 року №9 «Про вилучення та тимчасове 

влаштування малолітніх дітей до державного закладу», у зв’язку зі зловживанням 

спиртними напоями матір’ю малолітніх дітей та ухиленням нею від виконання 

батьківських обов’язків, з метою забезпечення реалізації прав, свобод та 

законних інтересів дитини, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської 

ради, вирішив: 

1. Вилучити із сім’ї матері Петренко Елли Миколаївни її малолітніх дітей: 

Петренко Софію Віталіївну, 03.09.2009 року народження, Петренко Дмитра 

Віталійовича, 18.04.2011 року народження, Петренко Катерину Олександрівну, 

08.02.2018 року народження та Курілова Артема Віталійовича, 03.01.2013 року 

народження та тимчасово влаштувати їх до Сумського центру соціально-

психологічної реабілітації дітей області терміном на 6 місяців. 

2. Відділу Служба у справах дітей Нижньосироватської сільської ради після 

завершення терміну перебування дітей в Сумському центрі соціально-

психологічної реабілітації дітей області розглянути питання щодо повернення 

малолітніх дітей на виховання матері або встановлення їм відповідного статусу з 

визначенням форми подальшого влаштування. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

(секретаря) виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради Проценко 

Ю.П. 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №60 
     

 

 

від 29 квітня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про затвердження висновку 

щодо можливості призначення  

опікуном Левченко Ю.М. 
  

 

Керуючись пунктом 4 частини «б» статті 34, статтею 40 Закону України           

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статтей 56, 60 Цивільного 

Кодексу України, спільного наказу Державного комітету України у справах сім’ї 

та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України і 

Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 №34/166/131/88 

«Про затвердження Правил опіки та піклування», розглянувши заяву Левченко 

Юлії Миколаївни, враховуючи протокол засідання опікунської ради з питань 

забезпечення прав повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб при 

виконавчому комітеті Нижньосироватської сільської ради від 29.04.2021 року з 

метою здійснення належного соціально-правового захисту осіб, визнаних судом 

недієздатними або обмежено дієздатними, виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Затвердити висновок опікунської ради з питань забезпечення прав 

повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб при виконавчому комітеті 

Нижньосироватської сільської ради щодо можливості призначення опікуном 

громадянку Левченко Юлію Миколаївну над матір’ю її судом недієздатною. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на опікунську раду при 

виконавчому комітеті Нижньосироватської сільської ради. 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 61 
 

від 29 квітня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про взяття на облік та під соціальний 

супровід сімей, що опинилися в складних 

життєвих обставинах комунальною 

установою « Центр надання соціальних 
послуг Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області» 
 

Керуючись Законами України «Про соціальні послуги», «Про соціальну 

роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», відповідно до пункту 39 Порядку надання 

соціальних послуг, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 

1.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг», наказу 

Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 № 318 «Про 

затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах, на підставі рішення комісії з 

питань захисту прав дитини Нижньосироватської сільської ради № 8 від 29 квітня 

2021 року виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Взяти на облік комунальною установою «Центр надання соціальних 

послуг Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» 

сім’ї, що опинилися у складних життєвих обставинах: 

1.1. Балушки Надії Сергіївни, яка проживає за адресою: с. Нижня 

Сироватка, вул. Шкільна, буд.14; 

1.2. Дегтяренко Наталії Іванівни, яка проживає за адресою: с. Нижня 

Сироватка, вул. Гора, буд.76-А; 

1.3. Криворотенко Ірини Вікторівни, яка проживає за адресою: с. Старе 

село вул. Сумська, буд. 45 кв.3; 

1.4. Малойван Антоніна Володимирівна, яка проживає за адресою:                         

с. Нижня Сироватка, вул. Гора, буд. 90; 

1.5. Надточий Наталії Василівни, яка проживає за адресою: с. Нижня 

Сироватка, вул. Гора, буд.93; 

1.6. Петренко Елли Миколаївни, яка проживає за адресою: с. Старе село, 

вул. Садова, буд. 21;  



1.7. Стахно Івана Михайловича, який проживає за адресою: с. Нижня 

Сироватка, вул. Сумська, буд.57; 

1.8. Хоменко Олександра Олександровича, який проживає за адресою:   с. 

Нижня Сироватка, вул. Туманівка, буд. 32; 

1.9. Чуйко Юлію Миколаївну, яка проживає за адресою: с. Нижня 

Сироватка, вул. Харитоненка, буд. 36; 

1.10. Шевченко Надії Павлівни, яка проживає за адресою: с. Нижня 

Сироватка, вул. Набережна, буд.79; 

1.11.  Шоломій Людмили Іванівни, яка мешкає за адресою: с. Нижня 

Сироватка, вул. Шкільна, буд.22. 
 

2. Взяти під соціальний супровід комунальною установою «Центр надання 

соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області» сім’ї, що опинилися у складних життєвих обставинах:  

2.1. Балушки Надії Сергіївни, яка проживає за адресою: с. Нижня Сироватка, 

вул. Шкільна, буд.14; 

2.2. Петренко Елли Миколаївни, яка проживає за адресою: с. Старе село, вул. 

Садова, буд.21. 

2.3. Шоломій Людмили Іванівни, яка мешкає за адресою: с. Нижня 

Сироватка, вул. Шкільна, буд.22; 

3. Виконання рішення покласти на комунальну установу «Центр надання 

соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області».                         

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами 

(секретаря) виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради. 

 

 

 

Сільський голова                                       Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 62 
 

від 29 квітня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про затвердження Положення 

про пункт прокату технічних та інших 

засобів реабілітації у комунальній установі 

 « Центр надання соціальних послуг 

Нижньосироватської сільської ради 

 Сумського району Сумської області» 

 

Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики України від 

28.09.2015 № 964 «Про затвердження Типового положення про пункти прокату 

технічних та інших засобів реабілітації», на підставі п.13 Положення про 

відділення соціальної допомоги вдома комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області», виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради 

вирішив: 

 

1. Затвердити Положення про пункт прокату технічних та інших засобів 

реабілітації у відділенні соціальної допомоги вдома комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області» (Додаток 1). 

2. Виконання рішення покласти на комунальну установу «Центр надання 

соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області».                         

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами 

(секретаря) виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради. 

 

 

 

Сільський голова                                                      Вячеслав СУСПІЦИН 
   

 

 

 



Додаток1                                                                                                                    

до рішення виконавчого комітету  

Нижньосироватської сільської ради 

«Про затвердження Положення про 
пункт прокату технічних та інших 

засобів реабілітації у комунальній 

установі Центр надання соціальних 

послуг Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської 

області від 29.04.2021  року № 62 

 

 

Положення 

про пункт прокату 

 технічних та інших засобів реабілітації 
 

І. Загальна частина. 

 

1.1. Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації (далі – пункт 

прокату) створюється з метою надання громадянам Нижньосироватської 

сільської ради послуг з прокату технічних та інших засобів реабілітації (далі – 

засоби реабілітації) та діє на базі відділення соціальної допомоги вдома 

комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області». 

1.2. У своїй діяльності пункт прокату керується Конституцією України, 

законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України, органів місцевого самоврядування, цим 

положенням. 

1.3. Пункт прокату надає у користування засоби реабілітації повернуті 

органами соціального захисту населення, згідно з переліком, затвердженим 

наказом Мінсоцполітики від 10.08.2018 № 1138 «Деякі питання забезпечення 

технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю та інших окремих категорій населення», зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 06 вересня 2018 року № 1014/32466, передані до 

пункту прокату за рахунок місцевого бюджету, інших надходжень зокрема 

благодійної або гуманітарної допомоги. 

1.4. Контроль за діяльністю пункту прокату здійснюється контролюючими 

органами відповідно до чинного законодавств України та органами місцевого 

самоврядування. 

 1.5. Пункт прокату надає в користування засоби реабілітації наймачам 

безкоштовно. 

ІІ. Організація роботи пункту прокату. 

 



 2.1. Послуги з прокату надаються особам, які звернулись до пункту прокату 

та уклали з ним відповідний договір (далі-договір). 

 2.2. Договір оформляється у двох примірниках, що підписуються наймачем 

і відповідальною особою пункту прокату. Один примірник залишається у пункті 

прокату, другий видається наймачеві. 

 2.3. Для отримання засобу реабілітації необхідні такі документи: заява про 

забезпечення засобом реабілітації, копія паспорта та оригінал договору.  

 У разі необхідності надання засобу реабілітації для дитини подається 

свідоцтво про її народження. 

 2.4. Інформація щодо паспортних даних вноситься до договору наймачем. 

Після цього відповідальний працівник пункту прокату звіряє внесені дані з 

оригіналами документів і робить з них копії. 

 2.5. Копії документів разом з примірником договору докладаються до 

особової справи наймача. 

 2.6. Термін, на який видається засіб реабілітації, узгоджується сторонами 

та зазначається у договорі. 

 За згодою сторін користування засобом реабілітації може бути продовжене 

на новий строк шляхом внесення змін до договору. 

 2.7. Наймач має право у будь-який час повернути засіб реабілітації. 

  

 

ІІІ. Видача засобів реабілітації. 

 

 3.1. Пункт прокату зобов’язаний видавати засоби реабілітації, придатні до 

експлуатації. Перевірка робочого стану засобів реабілітації, що видаються, 

здійснюється у присутності наймача. 

 3.2. При видачі засобів реабілітації відповідальний працівник пункту 

прокату ознайомлює наймача з правилами їх експлуатації, умовами використання 

та повернення. 

 3.3. В разі виходу з ладу засобу реабілітації через невідповідну 

експлуатацію наймачем, складається акт перевірки пошкоджень засобу 

реабілітації, ремонт та транспортування цього предмету здійснюється за рахунок 

наймача. 

3.4. У разі втрати наймачем засобу реабілітації складається акт про втрату 

засобу реабілітації. 

 

ІV. Використанні та повернення засобів реабілітації. 

 

 4.1. Наймач зобов’язаний бережливо користуватись засобом реабілітації 

відповідно до його призначення. 



4.2. Після закінчення строку прокату наймач повинен повернути взятий 

напрокат засіб реабілітації у робочому стані (з урахуванням зносу за період 

перебування у нього засобу реабілітації). 

4.3. Перевірка його технічного стану, справності засобу реабілітації, його 

зовнішнього вигляду виконується у пункті прокату в присутності наймача, а в 

разі доставки засобу реабілітації  транспортними засобами - відповідальним   

працівником пункту прокату вдома у наймача в його присутності.  

4.4. Якщо за результатами перевірки засобу реабілітації відповідальним 

працівником пункту прокату виявлено пошкодження або невідповідність 

інструкції  по експлуатації працівником складається акт перевірки пошкоджень 

засобу реабілітації. Якщо встановлено, що предмет прокату пошкоджено 

наймачем, це відображається в акті, а в разі наявності підтверджувальних 

документів або показань свідків вони додаються до акта. Акт складається у двох 

примірниках і завіряється підписами відповідального працівника пункту прокату 

та наймача або його уповноваженого представника. Один примірник акту 

передається наймачу. 

4.5. Повернуті до пункту прокату не придатні ло використання засоби 

реабілітації підлягають списанню. 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                         Юлія ПРОЦЕНКО

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 63 

від 29 квітня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про призначення відповідальних 

за облік, зберігання та витрачання  

бланків свідоцтв 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», керуючись 

пунктом 3.2. Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків 

свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.10.2012 року                      

№ 1578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.2012 року за                 

№ 1845/22157, виконавчий комітет Нижньосироватської 

сільської  ради вирішив: 
 

1. Призначити відповідальними за облік, зберігання та витрачання бланків 

свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану секретаря 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської 

області Клименко Ольгу Миколаївну та керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області Проценко Юлію Петрівну. 

2. Відповідальним особам за облік, зберігання та витрачання бланків 

свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснювати державну 

реєстрацію актів цивільного стану на території  Нижньосироватської сільської 

ради, а саме: с. Нижня Сироватка, с. Старе Село, с. Барвінкове, с. Вишневе,                    

с. Гірне.  

3. Рішення першої сесії восьмого скликання від 18.11.2020 року «Про 

призначення відповідального за облік, зберігання та витрачання бланків 

свідоцтв» та рішення третьої сесії восьмого скликання від 19.02.2021 року «Про 

внесення змін до рішення 1 сесії 8 скликання Нижньосироватської сільської ради 

від 18.11.2020 р. «Про призначення відповідального за облік, зберігання та 

витрачання бланків свідоцтв»» вважати такими, що втратили чинність. 

 4. Контроль за виконання даного рішення  залишаю за собою. 

 
 

Сільський голова                                                Вячеслав СУСПІЦИН 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №64 
     

від 29 квітня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про визначення місць знищення 

(знешкодження) вибухонебезпечних 

предметів (далі- ВНП), згідно  вимог 

до місць знищення (знешкодження) 

ВНП на території Нижньосироватської сільської ради 

 

Розглянувши лист начальника Сумського районного сектору Управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області                        

від 05 квітня 2021 року №158, враховуючи вимоги Інструкції з організації та 

проведення робіт з розмінування місцевості на території України підрозділами та 

спеціалізованими підрозділами МНС, затвердженої наказом МНС України від 20 

вересня 2010 року №791, спільного наказу МНС України, Міністерства оборони 

України, Міністерства транспорту та зв’язку України та Адміністрації Державної 

прикордонної служби України від 27 травня 2008 року №405/223/625/455 «Про 

організацію робіт з виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних 

предметів на території України та взаємодію під час їх виконання», з метою 

організації безпечного виконання робіт щодо знищення (знешкодження) ВНП на 

території Нижньосироватської сільської ради, керуючись пунктом 3 частини 1 

статті 36 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

1. Визначити місця знищення (знешкодження) ВНП предметів згідно вимог 

до місць знищення (знешкодження) ВНП на території Нижньосироватської 

сільської ради, а саме: Олійників яр, який розташований на відстані в 3,2 км. від 

села Нижня Сироватка (координати – 50.763436,34.895455). Відстань до 

сільськогосподарських угідь та лісових насаджень приблизно 35 м., до ліній 

електропередачі – 1,8 км. До яру можливо дістатися ґрунтовою (польовою) 

дорогою. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючу справами 

(секретаря) виконавчого комітету Нижньосироватської сільської                                        

ради - Проценко Ю.П. 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 

 

 

 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 65 

 

від 29 квітня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про присвоєння поштової адреси  

об’єкту нерухомого майна  

(житловому будинку та господарським  

будівлям і спорудам) 

в с. Нижня Сироватка, яке належить  

гр. Вовк В.В. 
 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Вовк Валерія Васильовича жителя 

с. Нижня Сироватка, провулок Першотравневий, буд. 20 та надані ним відповідні 

документи: рішення Сумського районного суду Сумської області 26.09.2017 року 

№ 587/897/17, керуючись п. 1 ст. 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяження» з метою впорядкування адресного 

господарства Нижньосироватської сільської ради, виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку з господарськими 

будівлями та спорудами, що належить Вовк Валерію Васильовичу, а саме: 

Україна, Сумська область, Сумський район, село Нижня Сироватка, провулок 

Першотравневий, будинок 20/1 (двадцять дріб один). 

2. Гр. Вовк Валерію Васильовичу здійснити реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно згідно чинного законодавства. 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 



 

 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 66 
 

від 29 квітня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про розгляд заяви гр. Кравцової Г.В. 

про уточнення адреси  

 

 Розглянувши заяву гр. Кравцової Галини Володимирівни жительки с. Старе 

Село, вул. Бр. Приходько, буд. 62, яка є спадкоємцем за законом Бойко Любов 

Олексіївни (яка померла 13.01.2021 р.), про уточнення адреси земельної ділянки 

в с. Старе Село по вул. Бр. Приходько, у зв’язку з виявленими розбіжностями у 

документах, де згідно свідоцтва про право власності на житловий будинок, 

технічного паспорта на житловий будинок значиться адреса: с. Старе Село,                  

вул. Бр. Приходько, буд. 62, а згідно державного акту на право приватної 

власності на землю виданого 03 січня 1997 року серія СМ 2360 значиться 

земельна ділянка на території Червоненської сільської ради, керуючись                            

п. 1 ст. 52, п. 10 частини «б» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» виконавчий комітет Нижньосироватської  сільської ради вирішив: 

1. Уточнити адресу місця розташування земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,22 га., яка належить на підставі державного акту на право приватної 

власності на землю виданого 03 січня 1997 року серія СМ 2360  Бойко Любов 

Олексіївні, яка померла 13.01.2021 р.: Сумська область, Сумський район, село 

Старе Село, вулиця Бр. Приходько, 62 (шістдесят два). 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 67 

 

від 29 квітня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
  

Про надання дозволу на тимчасове  

порушення благоустрою с. Старе Село 

  

  

Розглянувши заяву Лимаренко Романа Олексійовича, жителя м. Суми,                

вул. Кірова, буд. 183, кв. 5 про надання дозволу на тимчасове порушення 

благоустрою с. Старе Село (розміщення будівельних матеріалів) у зв’язку з 

проведенням будівельних робіт, які розташовані за адресою: с. Старе Село,                 

вул. Новоселівська, буд. 7, керуючись підпунктом 17 пунктом «а» частиною 1              

ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 10 Закону 

України «Про благоустрій населеного пункту» та п. 6.8. ч. 6 Правил благоустрою 

території села,  виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради 

вирішив: 

  

1. Надати Лимаренко Роману Олексійовичу дозвіл на тимчасове порушення 

благоустрою на прилеглій (прибудинковій) території до будинку 7 по                             

вул. Новоселівська в с. Старе Село для розміщення будівельних матеріалів, у 

зв’язку з проведенням будівельних робіт. 

2. Дозвіл (ордер) на тимчасове порушення благоустрою на прилеглій 

(прибудинковій) території до будинку 7 по вул. Новоселівській в  с. Старе 

Село  надати терміном на один рік. 
  

  

  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
  

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 68 

 

від 29 квітня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
  

Про надання дозволу на тимчасове  

порушення благоустрою с. Старе Село 

  

  

Розглянувши заяву Лимаренко Світлани Павлівни, жительки с. Старе Село,                

вул. Садова, буд. 4 про надання дозволу на тимчасове порушення благоустрою            

с. Старе Село (розміщення будівельних матеріалів) у зв’язку з проведенням 

будівельних робіт, які розташовані за адресою: с. Старе Село, вул. Садова,                  

буд. 4, керуючись підпунктом 17 пунктом «а» частиною 1 ст. 30 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 10 Закону України «Про благоустрій 

населеного пункту» та п. 6.8. ч. 6 Правил благоустрою території 

села,  виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

  

1. Надати Лимаренко Світлані Павлівні, дозвіл на тимчасове порушення 

благоустрою на прилеглій (прибудинковій) території до будинку 4 по                             

вул. Садова в с. Старе Село для розміщення будівельних матеріалів, у зв’язку з 

проведенням будівельних робіт. 

2. Дозвіл (ордер) на тимчасове порушення благоустрою на прилеглій 

(прибудинковій) території до будинку 4 по вул. Садовій в  с. Старе Село  надати 

терміном на один рік. 
  

  

  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
  

 

 

 

 

 



 

 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 69 

 

від 29 квітня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
  

Про надання дозволу на тимчасове  

порушення благоустрою с. Старе Село 

  

  

Розглянувши заяву Білоус Олени Михайлівни, жительки с. Старе Село,                

вул. Садова, буд. 11 про надання дозволу на тимчасове порушення благоустрою            

с. Старе Село (розміщення будівельних матеріалів) у зв’язку з проведенням 

будівельних робіт, які розташовані за адресою: с. Старе Село, вул. Садова,                  

буд. 11, керуючись підпунктом 17 пунктом «а» частиною 1 ст. 30 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 10 Закону України «Про благоустрій 

населеного пункту» та п. 6.8. ч. 6 Правил благоустрою території 

села,  виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

  

1. Надати Білоус Олені Михайлівні, дозвіл на тимчасове порушення 

благоустрою на прилеглій (прибудинковій) території до будинку 11 по                         

вул. Садова в с. Старе Село для розміщення будівельних матеріалів, у зв’язку з 

проведенням будівельних робіт. 

2. Дозвіл (ордер) на тимчасове порушення благоустрою на прилеглій 

(прибудинковій) території до будинку 11 по вул. Садовій в  с. Старе Село  надати 

терміном на один рік. 
  

  

  

  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
  

 

 

 



 

 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 70 

 

від 29 квітня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про надання дозволу на  

видалення зелених насаджень 

в с. Нижня Сироватка 

від вул. Лугова до межі з смт. Низи  

 

 Розглянувши заяву гр. Богомол Ольги Іванівни та акт обстеження зелених 

насаджень, що підлягають видаленню від 15.04.2021 року у кількості 40 шт. в селі 

Нижня Сироватка від вулиці Лугова до межі з смт. Низи (дорога в напрямку                 

смт. Низи), 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 гр. Богомол Ользі Іванівні на видалення зелених насаджень 

в селі Нижня Сироватка від вулиці Лугова до межі з смт. Низи (дорога в напрямку 

смт. Низи) у кількості 40 шт., а саме: клен – 40 шт. 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 71 

 

від 29 квітня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про надання дозволу на  

видалення зелених насаджень 

в с. Нижня Сироватка 

по пров. Першотравневий, біля буд. 8 

 

 Розглянувши заяву гр. Козак В’ячеслава Юрійовича та акт обстеження 

зелених насаджень, що підлягають видаленню від 15.04.2021 року у кількості                

22 шт. в селі Нижня Сироватка по пров. Першотравневому, біля буд. 8, 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 гр. Козак В’ячеславу Юрійовичу на видалення зелених 

насаджень в селі Нижня Сироватка по пров. Першотравневому, біля буд. 8                   

у кількості 22 шт., а саме: клен – 20 шт., абрикоса – 1 шт., липа – 1 шт. 

 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 72 

 

від 29 квітня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про надання дозволу на  

видалення зелених насаджень 

в с. Нижня Сироватка 

по вул. Сумська, біля буд. 43а 

 

 Розглянувши заяву гр. Семенюти Леоніда Анатолійовича та акт обстеження 

зелених насаджень, що підлягають видаленню від 15.04.2021 року у кількості                 

1 шт. в селі Нижня Сироватка по вул. Сумська, біля буд. 43а, 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 гр. Семенюті Леоніду Анатолійовичу на видалення зелених 

насаджень в селі Нижня Сироватка по вул. Сумській, біля буд. 43а у кількості 1 

шт., а саме: груша – 1 шт. 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 73 

 

від 29 квітня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про надання дозволу на  

видалення зелених насаджень 

в с. Нижня Сироватка 

по проїзду з вул. Сумської на вул. Набережну 

та по вул. Набережна, 69Б 

 

 Розглянувши заяву гр. Токар Володимира Івановича та акт обстеження 

зелених насаджень, що підлягають видаленню від 15.04.2021 року у кількості                

23 шт. в селі Нижня Сироватка, проїзд з вулиці Сумської на вулицю Набережну 

(в’їзд біля буд. 92 по вул. Сумська) та вул. Набережна, 69 Б (в кінці земельної 

ділянки), 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 гр. Токар Володимиру Івановичу на видалення зелених 

насаджень в селі Нижня Сироватка у кількості 23 шт., а саме: клен – 20 шт. проїзд 

з вулиці Сумської на вулицю Набережну (в’їзд біля буд. 92 по вул. Сумська), 

верба – 3 шт. вул. Набережна, 69 Б (в кінці земельної ділянки).  

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 



 

 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 74 

 

від 29 квітня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про надання дозволу на  

видалення зелених насаджень 

в с. Нижня Сироватка,  

по вул. Палійова, біля буд. 3 

 

 Розглянувши заяву гр. Воскобойникової Ніни Іванівни та акт обстеження 

зелених насаджень, що підлягають видаленню від 15.04.2021 року у                       

кількості 1 шт. в селі Нижня Сироватка, по вул. Палійова, біля буд. 3, 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 гр. Воскобойниковій Ніні Іванівні на видалення зелених 

насаджень в селі Нижня Сироватка по вул. Палійова, біля буд. 3 у кількості 1 шт., 

а саме: липа – 1 шт.  

 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 75 

 

від 29 квітня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про надання дозволу на  

видалення зелених насаджень 

в с. Нижня Сироватка,  

по вул. Шлях, біля буд. 53 

 

 Розглянувши заяву гр. Литвин Надії Миколаївни та акт обстеження зелених 

насаджень, що підлягають видаленню від 15.04.2021 року у кількості 1 шт. в селі 

Нижня Сироватка, по вул. Шлях, біля буд. 53, 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 гр. Литвин Надії Миколаївні на видалення зелених 

насаджень в селі Нижня Сироватка по вул. Шлях, біля буд. 53 у кількості 1 шт., а 

саме: береза – 1 шт.  

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 76 
 

 

від 29 квітня 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 Орлова Василя Леонардовича, жителя    

м. Суми, вул. Сумсько-Київських дивізій, буд. 16 кв. 85, 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 № 1022. 

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 № 1022. 

Сільський голова                                                  Вячеслав СУСПІЦИН 
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