
 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №90 
 

від  09 червня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про взяття на облік дітей,  

які перебувають в складних  

життєвих обставинах 
 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України                          

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

дитинства», п. 14 Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», 

відповідно до Примірного Порядку передавання документації щодо                         

дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, від служб у справах 

дітей районних державних адміністрацій до служб у справах дітей виконавчих 

органів міських рад, сільських та селищних рад, затвердженого наказом 

Міністерства соціальної політики України від 03 лютого 2021 року № 48 та 

списків наданих службою у справах дітей Сумської районної державної 

адміністрації Сумської області, виконавчий комітет Нижньосироватської 

сільської ради вирішив: 

1. Взяти на облік відділу Служба у справах дітей Нижньосироватської 

сільської ради дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та 

проживають на території Нижньосироватської сільської ради і перебувають на 

обліку в службі у справах дітей Сумської районної державної адміністрації: 

1) Бондар Максима Вікторовича, 02.01.2005 р.н. 

(перебуває на обліку ССД Сумської РДА з 06.07.2018 року); 

2) Балушку Маргариту Романівну, 21.04.2017 р.н. 

(перебуває на  обліку ССД Сумської РДА з 28.04.2017 року); 

3) Буряк Дар’ю Олександрівну, 02.10.2014 р.н. 

(перебуває на  обліку ССД Сумської РДА з 17.10.2014 року);  

4) Козинського Назарія Миколайовича, 02.08.2011 р.н.  

(перебуває на обліку ССД Сумської РДА з 30.11.2018 року); 

5) Мішукова Івана Олексійовича, 21.02.2004 р.н. 

(перебуває на обліку ССД Сумської РДА з 22.10.2019 року); 

4) Шевченко Діану Юріївну, 18.08.2020 р.н.  



(перебуває на обліку ССД Сумської РДА з 29.09.2020 року); 

5) Шоломій Віктора Андрійовича, 23.01.2005 р.н.  

(перебуває на обліку ССД Сумської РДА з 13.09.2018 року); 

6) Шоломій Андрія Андрійовича, 12.02.2008 р.н.  

(перебуває на обліку ССД Сумської РДА з 13.09.2018 року); 

7) Шоломій Анастасію Андріївну, 04.02.2013 р.н.  

(перебуває на обліку ССД Сумської РДА з 13.09.2018 року); 

8) Чуйко Дениса Миколайовича, 15.01.2009 р.н.  

(перебуває на обліку ССД Сумської РДА з 13.03.2019 року); 

9) Чуйко Камілу Миколаївну, 16.08.2012 р.н.  

(перебуває на обліку ССД Сумської РДА з 13.03.2019 року); 

10) Чуйко Дарину Миколаївну, 03.12.2014 р.н.  

(перебуває на обліку ССД Сумської РДА з 13.03.2019 року). 

2. Начальнику відділу Служба у справах дітей Нижньосироватської 

сільської ради Козак В.В. вжити заходів щодо заведення журналів та книг, 

ведення яких передбачено п.п. 1 - 5 п. 6 Примірного Порядку передання 

документації щодо дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та осіб з їх числа, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, від 

служб у справах дітей районних державних адміністрацій до служб у справах 

дітей виконавчих органів міських рад, сільських та селищних рад, 

затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 03 

лютого 2021 року  № 48. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 

справами (секретаря) виконавчого комітету Нижньосироватської сільської 

ради Проценко Ю.П. 

 

Секретар сільської ради     Ольга КЛИМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №91 

від 09 червня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про взяття на первинний облік  

дітей-сиріт та дітей, позбавлених  

батьківського піклування 
 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» статті 34 Закону України «Про 

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

дитинства», п. 14 Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», 

відповідно до Примірного Порядку передавання документації щодо                         

дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, 

дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, від служб у справах 

дітей районних державних адміністрацій до служб у справах дітей виконавчих 

органів міських рад, сільських та селищних рад, затвердженого наказом 

Міністерства соціальної політики України від 03 лютого 2021 року № 48 та 

списків наданих службою у справах дітей Сумської районної державної 

адміністрації Сумської області, виконавчий комітет Нижньосироватської 

сільської ради, вирішив: 

1. Взяти на первинний облік відділу Служба у справах дітей 

Нижньосироватської сільської ради дітей - сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку в службі у 

справах дітей Сумської районної державної адміністрації Сумської області та 

походять з території Нижньосироватської сільської ради:  

1) Бедринець Данила Валерійовича, 21.03.2016 р.н. 

(перебуває на первинному обліку ССД Сумської РДА з 26.03.2019 року); 

2) Бедринець Максима Валерійовича, 25.04.2010 р.н. 

(перебуває на первинному обліку ССД Сумської РДА з 26.03.2019 року); 

3) Бедринець Дмитра Валерійовича, 27.10.2007 р.н. 

(перебуває на первинному обліку ССД Сумської РДА з 26.03.2019 року); 

4) Головко Євгенія Юрійовича, 11.05.2006 р.н. 

(перебуває на первинному обліку ССД Сумської РДА з 18.08.2015 року); 

5) Дудченко Галину Володимирівну, 04.02.2010 р.н. 

(перебуває на первинному обліку ССД Сумської РДА з 20.02.2014 року); 



6) Зальотова Романа Володимировича, 08.07.2009 р.н. 

(перебуває на первинному обліку ССД Сумської РДА з 10.05.2012 року); 

7) Криворотенко Мілану Віталіївну, 20.11.2015 р.н. 

(перебуває на первинному обліку ССД Сумської РДА з 15.09.2020 року); 

8) Книш Савелія Володимировича, 02.10. 2012 р.н. 

(перебуває на первинному обліку ССД Сумської РДА з 08.10.2013 року); 

9) Лохоню Мілану Вадимівну, 02.02. 2013 р.н.,  

(перебуває на первинному обліку ССД Сумської РДА з 31.05.2016 року); 

10) Литвиненко Кирила Олександровича, 06.09.2016 р.н.  

(перебуває на первинному обліку ССД Сумської РДА з 22.01.2020 року); 

11) Литвиненко Софію Віталіївну, 11.12.2010 р.н. 

(перебуває на первинному обліку ССД Сумської РДА з 22.01.2020 року); 

12) Одинцову Віталіну Віталіївну, 23.03.2004 р.н.  

(перебуває на первинному обліку ССД Сумської РДА з 23.12.2009 року); 

13) Радько Вероніку Миколаївну, 22.01.2010 р.н. 

(перебуває на первинному обліку ССД Сумської РДА з 21.05.2015 року); 

14) Радько Анастасію Миколаївну, 22.01.2010 р.н. 

(перебуває на первинному обліку ССД Сумської РДА з 21.05.2015 року); 

15) Скрипченко Стєпана Сергійовича, 03.02.2012 р.н. 

(перебуває на первинному обліку ССД Сумської РДА з 08.09.2020 року); 

16) Синяговського Євгена Михайловича, 23.01.2004 р.н.  

(перебуває на первинному обліку ССД Сумської РДА з 29.09.2009 року); 

17) Синяговську Вероніку Михайлівну, 10.08.2007 р.н.  

(перебуває на первинному обліку ССД Сумської РДА з 29.09.2009 року); 

18) Цибульняк Катерина Сергіївна, 21.09.2003 р.н. 

(перебуває на первинному обліку ССД Сумської РДА з 21.05.2015 року); 

19) Сущю Марину Олександрівну, 09.08.2010 р.н. 

(перебуває на первинному обліку ССД Сумської РДА з 01.02.2018 року). 

2. Начальнику відділу Служба у справах дітей Нижньосироватської 

сільської ради Козак В.В. вжити заходів щодо заведення журналів та книг, 

ведення яких передбачено п.п. 1 - 5 п. 6 Примірного Порядку передання 

документації щодо дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

та осіб з їх числа, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, від 

служб у справах дітей районних державних адміністрацій до служб у справах 

дітей виконавчих органів міських рад, сільських та селищних рад, 

затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 03 

лютого 2021 року  № 48. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 

справами (секретаря) виконавчого комітету Нижньосироватської сільської 

ради Проценко Ю.П. 

Секретар сільської ради      Ольга КЛИМЕНКО 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №92 
 

 

від  09 червня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про затвердження заходів щодо 

запобігання загибелі людей на водних об’єктах 

на території Нижньосироватської сільської ради 
 

 

 

З метою запобігання виникненню загибелі людей на водних об’єктах на 

території Нижньосироватської сільської ради, на виконання розпорядження 

голови Сумської обласної державної адміністрації від 28.01.2021 № 58-ОД 

«Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Сумської 

області на 2021 рік», розпорядження голови Сумської районної державної 

адміністрації від 17.02.2021 № 39-ОД «Про затвердження плану основних 

заходів цивільного захисту Сумського району на 2021 рік», керуючись                         

п. 1 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив:  

 

1. Затвердити план заходів щодо запобігання загибелі людей на водних 

об’єктах  на території Нижньосироватської сільської ради (додаток 1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову 

Нижньосироватської сільської ради – Суспіцина В.Ю. 

 

 

Секретар сільської ради                                         Ольга КЛИМЕНКО 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  
Нижньосироватської сільської ради  

       «Про затвердження заходів щодо 

запобігання загибелі людей на водних об’єктах 

 на території Нижньосироватської сільської ради» 

    від 09.06.2021 року №92 
 

ПЛАН 

заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах  

населених пунктів Нижньосироватської сільської  ради в літній період 

2021 року 

 

1. У стихійних  небезпечні місцях купання людей, встановити заборонні 

знаки з написами «Купатися заборонено!». 

Загальний відділ (правового забезпечення) 

Нижньосироватської сільської ради 

                                              до 15.06.2021 року 
 

2. Організувати проведення роз’яснювальної роботи в засобах масової 

інформації з метою недопущення загибелі людей на воді та купання в 

заборонених місцях. 

Відділ освіти, молоді, спорту, культури та 

туризму сільської ради  

                                                         з 15.06.2021 по 31.08.2021року  
 

3. На спеціальних заняттях в дошкільних і загальноосвітніх навчальних 

закладах, підприємствах, установах, організаціях постійно проводити широку 

інформаційно-пропагандистську роботу  з питань безпеки в місцях масового 

відпочинку на воді, роз’яснювати правила поведінки на воді, способи 

рятування на воді, методики надання першої медичної допомоги при 

утопленні. 

                                             Відділ освіти, молоді, спорту, культури та  

                                             туризму сільської ради 

                                             постійно 
 

4. Оновлювати у навчальних закладах тематичні куточки з інформацією 

про заходи безпеки на воді та правила надання домедичної допомоги 

потерпілим. 

Відділ освіти, молоді, спорту, культури та  

туризму сільської ради . 

постійно 



5. Забезпечити своєчасну передачу інформації про нещасні випадки на 

водних об’єктах до Департаменту цивільного захисту населення Сумської 

обласної державної адміністрації. 

Загальний відділ (правового забезпечення) 

Нижньосироватської сільської ради 

постійно 

6. Інформувати, щомісяця до 5 числа, про виконання плану заходів щодо 

запобігання загибелі людей на водних об’єктах населених пунктів 

Нижньосироватської сільської ради в літній період 2021 року, загальний відділ 

Нижньосироватської сільської ради. 

Відповідальні виконавці 

протягом літнього купального сезону 

 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                     Юлія ПРОЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №93 
 

від  09 червня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про затвердження заходів щодо 

запобігання виникненню пожеж в побуті, 

лісах та сільськогосподарських угіддях  

на території Нижньосироватської сільської ради  

протягом пожежонебезпечного періоду 
 

 

З метою запобігання виникненню пожеж в побуті, лісах та 

сільськогосподарських угіддях на території Нижньосироватської сільської 

ради, зменшення можливих збитків від пожеж та подальшого негативного 

впливу їх наслідків, відповідно до статті 19 пункту 2 Кодексу цивільного 

захисту України, статей 33, 64, 86 Лісового кодексу України, керуючись п. 1 

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

комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Затвердити план заходів щодо запобігання виникненню пожеж в 

побуті, лісах та сільськогосподарських угіддях на території 

Нижньосироватської сільської ради протягом пожежонебезпечного періоду 

(додаток 1).  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову 

Нижньосироватської сільської ради - Суспіцина В.Ю. 

 

 

Секретар сільської ради                                               Ольга КЛИМЕНКО 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  
Нижньосироватської сільської ради  

       «Про затвердження заходів щодо 

запобігання виникненню пожеж в побуті, лісах  

та сільськогосподарських угіддях на території  

Нижньосироватської сільської ради протягом 

 пожежонебезпечного періоду» 

    від 09.06.2021 року №93 

 

П Л А Н 

заходів щодо запобігання виникненню пожеж в побуті, лісах та 

сільськогосподарських угіддях на території Нижньосироватської 

сільської ради протягом пожежонебезпечного періоду 
 

1.Рекомендувати керівникам с/г підприємств, фермерських господарств 

Нижньосироватської сільської ради: 
 

1.1 Провести інструктажі з робітниками з питань дотримання Правил 

пожежної безпеки на виробництві і побуті; 

1.2. Організувати своєчасне прибирання території від сміття та сухої 

трави, заборонити її випалювання; 

1.3. Створити необхідні резерви паливно-мастильних матеріалів; 

1.4. Забезпечити об’єкти первинними засобами пожежогасіння згідно з 

нормами забезпечення; 

1.5. Провести перевірку стану пожежної безпеки виробничих, складських 

та інших приміщень, їх підготовленості, у протипожежному відношенні, до 

експлуатації у осінньо - зимовий період. Вилучити з користування 

пожежонебезпечні електричні прилади. 
 

2. Зобов’язати керівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних 

закладів, будинків культури та інших об’єктів з масовим перебуванням людей: 

2.1. Практично відпрацювати з обслуговуючим персоналом дії за планами 

евакуації людей на випадок виникнення пожежі. 

2.2. Здійснювати постійний контроль за технічним станом електричних 

мереж і електрообладнання, не допускаючи роботу при несправності в 

електромережі, та електрообладнання; 

2.3. Проводити технічне обслуговування наявних вогнегасників. 

Забезпечити об’єкти знаками пожежної безпеки. Оновити пожежно 

профілактичні, інформаційно-навчальні матеріали в кабінетах і куточках 

„Пожежна безпека”. 
 

3. Працівникам комунальної установи «Центр надання соціальних послуг 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області», 

начальнику відділу Служба у справах дітей, депутатам Нижньосироватської 

сільської ради, членам виконавчого комітету Нижньосироватської сільської 

ради, старості: 



3.1. Проводити роз’яснювальну роботу з громадянами з питань 

забезпечення пожежної безпеки на території Нижньосироватської сільської 

ради, недопущення випалювання сухої трави, стерні; 

3.2. Проводити інструктаж дорослого населення з правил пожежної 

безпеки при екплуатаціїї пічного опалення, саморобних опалювальних 

приладів, особливу увагу приділивши при цьому одиноким громадянам 

похилого віку, особам, що зловживають спиртними напоями, багатодітним 

сім’ям та сім’ям які опинилися в складних життєвих обставинах. 

3.3. Здійснювати постійний контроль за дотриманням вказаної категорії 

осіб вимог протипожежної безпеки.  
 

4. Відділу освіти, культури, молоді спорту та туризму 

Нижньосироватської сільської ради 

4.1. Проводити висвітлення питань попередження пожеж, загибелі та 

травмування людей під час пожежі у засобах масової інформації, дошках 

оголошень, на офіційному сайті Нижньосироватської сільської ради, фейсбуці. 

4.2. Проводити висвітлення інформації про заборону розведення багать у 

лісових зонах і рекреаційних зонах, посадках, а також випалювання стерні, 

сухої рослинності та сміття на землях лісового фонду, торфовищах, в 

сільгоспугіддях, лісосмугах, заплавах річок та вздовж доріг.  
 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                     Юлія ПРОЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №94 

 

від  09 червня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про внесення змін до рішення сесії 

Нижньосироватської сільської ради від 23.12.2020  

 «Про бюджет Нижньосироватської сільської 

 територіальної громади на 2021 рік» 

 

Відповідно до частини 8 статті 78 Бюджетного кодексу України,  

керуючись п.23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»  та у зв’язку з виробничою необхідністю виконавчий комітет 

ВИРІШИВ: 

1. Внести до рішення другої сесії восьмого скликання від 23.12.2020 року 

«Про бюджет Нижньосироватської сільської територіальної громади на 

2021рік» ( з урахуванням змін, внесених рішенням третьої сесії восьмого 

скликання від 19.02.2021 року, рішенням виконавчого комітету від 15.03.2021 

року та рішенням четвертої сесії восьмого скликання від 28.05.2021 року) 

наступні зміни: 

1.1 Викласти пункти  1, 2, 4 та додатки:  2, 3, 5 у новій редакції: 

«1.  Визначити на 2021 рік: 

доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі 

39878815,00гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 

39335925,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету  – 

542890,00гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 

44347049,53гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 

41806171,53 гривень та видатки спеціального фонду                                        

бюджету  – 2540878,00гривень; 

дефіцит за загальним фондом бюджету сільської територіальної громади 

у сумі 247246,53 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 



дефіцит за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади у сумі 1997988,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської  

територіальної громади у розмірі 50000 гривень, що становить 0,13 відсотків 

видатків загального фонду бюджету громади, визначених цим пунктом; 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення; 

4. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної 

громади  на реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2021 році у сумі 

11940193,78 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення».  

        2.  Додатки  2, 3, 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 

 

 

Секретар сільської ради                Ольга  КЛИМЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснювальна записка 

до рішення виконавчого комітету №94 від 09.06.2021 року 

«Про внесення змін до рішення Нижньосироватської 

 сільської ради від 23.12.2020 року  

«Про бюджет Нижньосироватської сільської  

територіальної громади на 2021 рік»  

 

Керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

 Зробити перерозподіл видатків головному розпоряднику коштів 

сільського бюджету Нижньосироватській сільській раді по КПКВКМБ 

0117670 «Внески до статутного  капіталу суб’єктів господарювання» 

ЗМЕНШИТИ поточні видатки КЕКВ 2610 на 30,0тис.гривень, 

ЗБІЛЬШИТИ капітальні видатки КЕКВ 3210 на 30,0тис.гривень (передача 

коштів із загального до спеціального фонду  (бюджету розвитку). 

 

 

Секретар сільської ради                                           Ольга  КЛИМЕНКО 

Начальник фінансового 

управління                                                          Наталія БОГОМОЛОВА 

 


	РІШЕННЯ №94

