
 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №109 
 

 «30»  липня  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, 

рішенням виконавчого комітету №94 від 09.06.2021 року) наступні зміни: 

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

«1.  Визначити на 2021 рік: 

доходи бюджету сільської  територіальної громади у сумі 

40201239,00гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 

39558349,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету  – 

642890,00гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 

44669473,53гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 

41907053,53 гривень та видатки спеціального фонду бюджету  – 

2762420,00гривень; 

дефіцит за загальним фондом бюджету сільської територіальної громади 

у сумі 2348704,53 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади у сумі 2119530 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; 

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 

до цього рішення; 

4. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної 

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

12262617,78 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення; 

2. Додатки  1, 2, 3, 4, 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 
 

 

Сільський голова                         Вячеслав  СУСПІЦИН 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснювальна записка 

до рішення виконавчого комітету №109 від 30.07.2021 року 

«Про внесення змін до рішення Нижньосироватської 

 сільської ради від 23.12.2020 року  

«Про бюджет Нижньосироватської сільської  

територіальної громади на 2021 рік»  

 

Відповідно до рішення Сумської обласної ради від 18 червня 2021 року та 

від 23 липня 2021 року,  керуючись пунктом 23 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Дохідну і видаткову частини загального фонду бюджету сільської 

територіальної громади збільшено на 222,424тис.гривень, в тому числі: 

54,9 тис. гривень за рахунок надходження субвенції з місцевого 

бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на 

лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет код доходу 41055000 

КПКВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет» КЕКВ2730; 

167,524 тис. гривень за рахунок надходження субвенції з місцевого 

бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з держаного 

бюджету код доходу 41051400, КПКВКМБ 0611182 «Виконання заходів, 

спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам», у тому числі: 

- на підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення 

супервізії 45,982 тис. гривень КЕКВ2282, з яких: проведення супервізії 3,713 

тис. гривень;  підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів у закладах 

післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності 

1,281тис.гривень; підвищення кваліфікації вчителів, які забезпечують 

здобуття учнями 5-11 (12) класів загальної середньої освіти 40,988 тис. 

гривень. 

- на закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів 

початкової школи 121,542 тис. гривень КЕКВ 3110 (передача коштів із 

загального до спеціального фонду  (бюджету розвитку), з яких: засоби 

навчання та обладнання (крім комп’ютерного) для учнів початкових класів 

26,757 тис. гривень; сучасні меблі для початкових класів 43,456 тис. гривень; 

комп’ютерне обладнання для початкових класів 51,329тис.гривень. 

Крім цього кошти в сумі 15,0 тис. гривень, передбачені згідно рішення  

четвертої сесії восьмого скликання Нижньосироватської сільської ради від 28 

травня 2021 року на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення 



якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» КПКВКМБ 0611181 КЕКВ 3110 розподілити таким чином: 

- на закупівлю засобів навчання та обладнання (крім комп’ютерного) для 

учнів початкових класів 3,750 тис. гривень; на закупівлю сучасних меблів для 

початкових класів 5,250тис.гривень;  на закупівлю комп’ютерного обладнання 

для початкових класів 6,0 тис.гривень. 

  

2. Дохідну і видаткову частини спеціального фонду бюджету сільської 

територіальної громади збільшити на 100,0 тис. гривень за рахунок 

надходження субвенції з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних 

заходів код доходу 41053600 КПКВКМБ 0117310 «Будівництво об’єктів 

житлово-комунального господарства»  КЕКВ 3142 на реконструкцію 

насосної станції з встановленням станції очистки стічних вод в с. Старе Село 

Сумського району.  

 

3. ПЕРЕРОЗПОДІЛ видатків  головному розпоряднику коштів 

Нижньосироватській сільській раді: видатки по КПКВКМБ 0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів» передбачені на придбання 

дитячого ігрового майданчика Сумська область, Сумський район, с. Старе 

Село, вул..Першотравнева  в сумі 100,0 тис. гривень КЕКВ 3110 перенести 

на КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» КЕКВ 3110 

 

 

Сільський голова                                                      Вячеслав СУСПІЦИН 

      

Начальник фінансового 

управління                                                                Наталія БОГОМОЛОВА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 110 
 

від 30 липня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про стан роботи виконавчого комітету  

Нижньосироватської сільської ради  

по виконанню делегованих повноважень 

органів виконавчої влади за І півріччя 2021 р. 

 

Керуючись п.2 ст. 11, ст. 40,  п. 1 ст. 52  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію керуючої 

справами (секретаря) виконавчого комітету Проценко Юлії Петрівни, 

виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Інформацію керуючої справами (секретаря) виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської ради Проценко Юлії Петрівни про виконання 

делегованих повноважень виконавчим комітетом сільської ради за І півріччя 

2021 року прийняти до відома (додаток). 

2. Роботу по виконання делегованих повноважень виконавчим комітетом 

Нижньосироватської сільської ради за І півріччя 2021 року оцінити як таку, що 

відповідає вимогам, установленим законодавством. 

3. Виконавчому комітету та керівникам структурних підрозділів сільської 

ради: 

1) постійно вдосконалювати організаційну та практичну роботу по 

виконанню делегованих повноважень, передбачених Законом України                       

«Про місцеве самоврядування в Україні»; 

2) забезпечити стабільну роботу комунальних закладів 

Нижньосироватської сільської ради, покращувати їх матеріальну – технічну 

базу. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова                                                 Вячеслав СУСПІЦИН 

         

 

 

 
 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

«Про стан роботи виконавчого комітету  

Нижньосироватської сільської ради  

по виконанню делегованих повноважень 

органів виконавчої влади за І півріччя 2021 р.» 

від 30.07.2021 р. № 110 

 

Інформація  

про стан виконання делегованих повноважень виконавчим 

комітетом Нижньосироватської сільської ради за І півріччя 2021 року 
 

Протягом І півріччя 2021 року виконавчим комітетом 

Нижньосироватської сільської ради проводилася відповідна робота щодо 

виконання покладених на нього повноважень. Діючі згідно плану роботи на І 

півріччя 2021 року, керуючись у своїй діяльності Конституцією України, 

законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, 

рішеннями обласної, районної, сільської рад та іншими нормативними 

документами з питань здійснення делегованих повноважень органів 

виконавчої влади, за І півріччя 2021 року проведено 8 засідань виконавчого 

комітету, на яких розглянуто 107 питань, що торкалися різних сфер 

життєдіяльності громади та його мешканців. 

По всіх питаннях прийняті відповідні рішення виконавчого комітету з 

питань здійснення власних та делегованих повноважень. Зокрема прийнято 96 

рішень з питань здійснення делегованих повноважень в розрізі статей розділу 

ІІ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме: 

ст. 27 «Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного 

розвитку, планування та обліку» - 1 рішення;  

ст. 28 «Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін» - 7 рішень; 

ст. 29 «Повноваження щодо управління комунальною власністю» - 3 

рішення; 

ст. 30 «Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, 

побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, 

транспорту і зв'язку» - 26 рішень; 

ст. 31 «Повноваження у галузі будівництва» - 4 рішення; 

ст. 32 «Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, 

молодіжної політики, фізкультури і спорту» - 5 рішень;  

ст. 33 «Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища» - 1 рішення; 

ст. 34 «Повноваження у сфері соціального захисту населення» - 20 

рішень; 

ст. 36 «Повноваження в галузі оборонної роботи» - 1 рішення; 

ст. 37 «Повноваження щодо вирішення питань адміністративно-

територіального устрою» - 10 рішень; 

ст. 38 «Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, 

охорони прав, свобод і законних інтересів громадян» - 2 рішення;   



ст. 40 « Інші повноваження виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад» - 16 рішень. 

За І півріччя 2021 року проведено  державну реєстрацію 65-ти актів 

цивільного стану: 63 – про смерть, 2 - про шлюб. Вчинено 79 нотаріальних дій 

(посвідчено доручень, заповітів, підписів, копій).  

Виконавчим комітетом Нижньосироватської сільської ради постійно 

ведеться облік: громадян, які постійно або тимчасово проживають на території 

сільської ради, дітей дошкільного та шкільного віку, військовозобов’язаних та 

призовників, квартирний облік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов. 

Постійно тримаються на контролі сім’ї, що опинилися в складних 

життєвих обставинах.  

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                               Юлія ПРОЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 111 
 

 

від 30 липня  2021 року                         

село Нижня Сироватка 
 

Про підсумки роботи  

із зверненнями громадян  

за І півріччя 2021 року 
 

На виконання статті 40 Конституції України, підпункту 1 пункту «б» 

розділу 1 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 року (зі змінами). 

На підставі Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109                             

«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування», на виконання розпорядження голови Сумської 

ОДА № 552-ОД від 21.09.2018 року «Про заходи щодо забезпечення реалізації 

та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування»», з метою підвищення 

ефективності роботи із зверненнями громадян, виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради, вирішив:  
 

1. Інформацію секретаря сільської ради про підсумки роботи зі 

зверненнями громадян за І півріччя 2021 року прийняти до відома (додається).  

2. Роботу із зверненнями громадян у виконавчому комітеті 

Нижньосироватської сільської ради оцінити як таку, що відповідає вимогам, 

установленим законодавством. 
3. Продовжувати роботу щодо забезпечення реалізації конституційного 

права громадян на письмове звернення та на особистий прийом. 
4. Забезпечувати систематичний аналіз та узагальнення звернень щодо 

недопущення причин, що спричиняють повторні та колективні звернення 

громадян, вживати заходи щодо забезпечення запобігання безпідставним 

відмовам в задоволенні законних вимог громадян.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

сільської ради. 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 

 

 



Додаток до рішення  

виконавчого комітету  

«Про підсумки роботи із зверненнями 

 громадян за І півріччя 2021 року»  

від 30.07.2021 р. №111 

 

 

Інформація про підсумки роботи із зверненнями громадян 

за І півріччя 2021 рік 

 

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування» Нижньосироватською сільською радою 

вживаються заходи для підвищення ефективності роботи із забезпечення 

всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них питань, 

оперативного їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян.  

За І півріччя 2021 року до Нижньосироватської сільської ради надійшло                              

99 звернень, що на 29 звернень більше в порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року. За І квартал 2021 року із загальної кількості                          

звернень: 79 – письмові звернення, 17 звернень надійшло на Урядову «гарячу 

лінію» та 3 звернення – до Сумського обласного контактного центру.  

Аналіз змісту звернень засвідчує, що найбільш актуальними є звернення, 

що стосуються соціального захисту населення, їх кількість за І квартал 2021 

року склала 41 звернення. Інші питання, з якими зверталися мешканці громади 

були звернення з питань аграрної політики та земельних відносин – 6, екології 

та природних ресурсів - 17, питання щодо діяльності органів місцевого 

самоврядування - 12, питання охорони здоров’я – 1, забезпечення дотримання 

законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян, 

запобігання дискримінації – 4, комунального господарства - 8, сімейної та 

гендерної політики, захисту прав дітей – 9, житлової політики – 2 питання. 

За І квартал 2021 року надійшло 3 колективних звернення. За аналогічний 

період минулого року колективних звернень не надходило.  

У звітному періоді позитивно вирішено 80 порушених питань, надано 

роз’яснення - 15, відмовлено – 4.  

Особлива увага приділяється вирішенню питань, з якими звертаються 

інваліди, ветерани війни та праці, багатодітні сім’ї, особи, постраждалі від 

аварії на Чорнобильській АЕС, одинокі матері, учасники бойових дій та члени 

їх сімей, внутрішньо переміщені особи та інші громадяни, які потребують 

соціального захисту та підтримки. 

Прийом громадян здійснюється, згідно затвердженого графіку. 

 

 

Секретар сільської ради     Ольга КЛИМЕНКО 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 112 

від 30 липня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про взяття під соціальний супровід 

сім’ї, що опинилася в складних 

життєвих обставинах комунальною 

установою « Центр надання соціальних 

послуг Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області» 
 

Керуючись підпунктом 21 пункту б частини 1 статті 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування» та 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 01.06.2020 № 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 № 16 

від 19 липня 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’ю, Луніки Юрія Васильовича, який проживає за адресою с. Гірне, 

вул. Гірна, буд. 46 Сумського району, що опинилася у складних життєвих 

обставинах. 

2. Взяти під соціальний супровід комунальною установою «Центр 

надання соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради Сумського 

району Сумської області» сім’ю Луніки Юрія Васильовича, який проживає за 

адресою с. Гірне, вул. Гірна, буд. 46, що опинилася у складних життєвих 

обставинах. 

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 № 113 
 

від 30 липня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про встановлення тарифів на теплову енергію  

її транспортування та постачання 

ТОВ «Сумирайтепломережа» 

 

Керуючись постановою КМУ від 11.10.2017 №817 «Про внесення змін до 

Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і 

постачання гарячої води», п. 2 ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 13 Закону України «Про теплопостачання»,              

ст. 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та розглянувши 

звернення ТОВ «Сумирайтепломережа» від 30.06.2021 р. № 50, виконавчий 

комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

1. Встановити ТОВ «Сумирайтепломережа» тариф на теплову енергію її 

транспортування та постачання для опалення бюджетних закладів, що 

знаходяться на території Нижньосироватської сільської ради на рівні 1834,00 

гривень, а саме: 

- тариф на теплову енергію – 1578,31 грн./Гкал без ПДВ; 

- тариф на транспортування теплової енергії – 233,14 грн./Гкал без ПДВ; 

- тариф на постачання теплової енергії – 22,55 грн./Гкал без ПДВ. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської ради «Про встановлення тарифів на теплову 

енергію ТОВ «Сумирайтепломережа»» від 30.01.2019 року №3. 

3. Ввести в дію затверджені тарифи з 01.09.2021 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 № 114 
 

від 30 липня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
  

Про надання дозволу на тимчасове  

порушення благоустрою с. Старе Село 

вул. Першотравнева 

 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 розглянувши лист директора з 

капітального будівництва Акціонерного товариства «Оператор 

газорозподільної системи «Сумигаз» про надання дозволу на тимчасове 

порушення благоустрою за адресою: Сумська область, Сумський район,                     

с. Старе Село, вул. Першотравнева в зв’язку з виконанням                                    

будівельно-монтажних робіт (газифікація житлового будинку, газопровід 

низького тиску, Ф32х3,0, ПЕ, довжина 1,0 м.) за адресою: Сумська область, 

Сумський район, с. Старе Село, вул. Першотравнева, 14А, виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
  

1. Надати Акціонерному товариству «Оператор газорозподільної системи 

«Сумигаз» дозвіл на тимчасове порушення благоустрою за адресою: Сумська 

область, Сумський район, с. Старе Село, вул. Першотравнева (прибудинкова 

територія до будинку 14А та частина автомобільної дороги (з твердим 

покриття) навпроти буд. 14А по вул. Першотравнева). 

2. Дозвіл (ордер) Акціонерному товариству «Оператор газорозподільної 

системи «Сумигаз» на тимчасове порушення благоустрою за адресою: 

Сумська область, Сумський район, с. Старе Село, вул. Першотравнева  

(прибудинкова територія до будинку 14А та частина автомобільної дороги                 

(з твердим покриття) навпроти буд. 14А по вул. Першотравнева) надати з 

31.07.2021 р. до 30.10.2021 р. 

 3. Відповідальною особою за порушення та відновлення благоустрою 

при виконанні будівельно-монтажних робіт призначити: начальника відділу 

капітального будівництва Акціонерного товариства «Оператор 

газорозподільної системи «Сумигаз» – Руденко Олександра Петровича. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста                        

ІІ категорії відділу земельних відносин, містобудування та благоустрою 

Нижньосироватської сільської ради – Давиденка В.В. 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



  

 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 115 
 

від 30 липня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про зміну поштової адреси 

 

 Керуючись п. 11 ст. 37, п. 1 ст. 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Стасюк Геннадія 

Михайловича, жителя м. Суми, вул. Супруна, буд. 21, кв. 6, який є 

спадкоємцем Стасюк Михайла Степановича (який помер 09.06.2021 р.), про 

уточнення адреси житлового будинку з господарськими будівлями і 

спорудами в с. Нижня Сироватка по вул. Туманівка, у зв’язку із виявленими 

розбіжностями у документах, де згідно свідоцтва про право власності на 

житловий будинок значиться адреса: с. Нижня Сироватка, вул. Туманівка, а в 

технічному паспорті на житловий будинок значиться адреса: с. Нижня 

Сироватка, вул. Туманівка, буд. 45 та зміною нумерації будинків по вулиці 

Туманівка, виконавчий комітет Нижньосироватської  сільської ради вирішив: 
 

1. Змінити поштову адресу житлового будинку з господарськими 

будівлями і спорудами, які належать на підставі договору купівлі - продажу  

від 08.06.1965 р. Стасюк Михайлу Степановичу, який помер 09.06.2021р., а 

саме: Україна, Сумська область, Сумський район, село Нижня Сироватка, 

вулиця Туманівка, 43 (сорок три). 

2. Гр. Стасюк Геннадію Михайловичу внести відповідні зміни до записів 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в порядку, визначеному 

законодавством. 
 

Сільський голова                                Вячеслав СУСПІЦИН 
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