
 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №117 
 

від 19 серпня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про розгляд для затвердження висновку  

відділу Служба у справах дітей  

Нижньосироватської сільської ради  

про підтвердження місця проживання  

дитини Котенко Назара Павловича,  

13.02.2007 року народження, для її  

тимчасового виїзду за межі України 

Керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини 1 статті 34 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, частиною 2 статті 19, частиною 

5  статті 157  Сімейного кодексу України, пунктом 721 Порядку провадження 

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

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. 

№ 866, розглянувши висновок відділу Служба у справах дітей  

Нижньосироватської сільської ради від 17.08.2021 року про підтвердження 

місця проживання дитини Котенко Назара Павловича, 13.02.2007 року 

народження, для її тимчасового виїзду за межі України, відповідно до 

протоколу засідання комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 

комітету Нижньосироватської сільської ради від 18.08.2021 року № 11, 

виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради, вирішив: 

1. Відмовити у затвердженні висновку відділу Служба у справах дітей  
Нижньосироватської сільської ради від 17.08.2021 року про підтвердження 

місця проживання дитини Котенко Назара Павловича, 13.02.2007 року 

народження, для її тимчасового виїзду за межі України, разом з матір’ю 

Мельніковою Наталією Василівною, у зв’язку з відсутністю у заяві                        

матері – Мельнікової Наталії Василівни конкретного часового проміжку 

перебування дитини за межами України із зазначенням конкретних дат 

початку та закінчення такого перебування. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської 

ради Клименко О.М.  

 

Сільський голова    Вячеслав СУСПІЦИН 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 118 
 

від 19 серпня 2021 року  

село Нижня Сироватка 
  

Про надання дозволу на тимчасове  

порушення благоустрою с. Барвінкове 

вул. Барвінкова 

 

 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 

товариства з обмеженою відповідальністю «Гольфстрім-Суми» про надання 

дозволу на тимчасове порушення благоустрою за адресою: Сумська область, 

Сумський район, с. Барвінкове, вул. Барвінкова в зв’язку з виконанням                                    

будівельно-монтажних робіт (газифікація житлового будинку, газопровід 

низького тиску, Ф32х3,0, ПЕ, довжина 5,0 м.) за адресою: Сумська область, 

Сумський район, с. Барвінкове, вул. Барвінкова, буд. 8, виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

1. Надати товариству з обмеженою відповідальністю «Гольфстрім-Суми» 

дозвіл на тимчасове порушення благоустрою за адресою: Сумська область, 

Сумський район, с. Барвінкове, вул. Барвінкова (прибудинкова територія до 

будинку № 8 та частина автомобільної дороги (з твердим покриття) навпроти 

буд. 48 по вул. Барвінкова в с. Барвінкове). 

2. Дозвіл (ордер) товариству з обмеженою відповідальністю «Гольфстрім-

Суми»  на тимчасове порушення благоустрою за адресою: Сумська область, 

Сумський район, с. Барвінкове, вул. Барвінкова (прибудинкова територія до 

будинку № 8 та частина автомобільної дороги (з твердим покриття) навпроти         

буд. 48 по вул. Барвінкова в с. Барвінкове) надати з 20.08.2021 р. до 30.11.2021 

року. 

 3. Відповідальною особою за порушення та відновлення благоустрою 

при виконанні будівельно-монтажних робіт призначити: директора товариства 

з обмеженою відповідальністю «Гольфстрім-Суми» - Тимчук С.О. 

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 №119 
 

від 19 серпня 2021 року  

село Нижня Сироватка 
 

Про присвоєння поштової адреси  

житловому будинку з господарськими  

будівлями і спорудами та земельній ділянці 

в с. Нижня Сироватка по вул. Першотравнева,  

що належить гр. Козупиці С.С. 
 

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

самоврядування в Україні», розглянувши та обговоривши заяву гр. Козупиці 

Світлани Сергіївни жительки м. Суми, вул. Василівська, буд. 12/1, про 

присвоєння поштової адреси житловому будинку з господарськими будівлями 

і спорудами та земельній ділянці, що знаходяться в с. Нижня Сироватка по    

вул. Першотравнева та з метою впорядкування адресного господарства 

Нижньосироватської сільської ради, виконавчий комітет Нижньосироватської  

сільської ради вирішив: 

1. Присвоїти поштову адресу житловому будинку з господарськими 

будівлями і спорудами та земельній ділянці з цільовим призначенням – для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером 5924785000:03:007:0391, 

що належить Козупиці Світлані Сергіївні, на підставі свідоцтва про право на 

спадщину за заповітом від 23.04.1997 року серії ААІ № 745085, а саме: 

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

вулиця Першотравнева, будинок 58/1 (п’ятдесят вісім дріб 1). 

2. Гр. Козупиці Світлані Сергіївні здійснити реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно, згідно чинного законодавства. 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 120 
 

від 19 серпня  2021 року  

село Нижня Сироватка 
 

 

Про зміну поштової адреси  

житлового будинку  
 

 

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

самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Журби Анатолія 

Петровича, жителя с. Нижня Сироватка, вул. Шлях, буд. 102, який є 

спадкоємцем Журби Петра Пантелемоновича (який помер 11.09.2013 р.) про 

зміну адреси житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами, 

що знаходиться за адресою: с. Нижня Сироватка по вул. Шлях, у зв’язку з 

виявленими розбіжностями у документах, де згідно свідоцтва про право 

власності на житловий будинок значиться адреса: с. Нижня Сироватка,                 

вул. Шлях, буд. 92, а згідно технічного паспорта на житловий будинок і 

державного акту на право приватної власності на землю виданого 14.08.2001 

року, серія ІV-СМ № 018525 (земельна ділянка для обслуговування жилого 

будинку та для ведення особистого підсобного господарства) значиться 

адреса: с. Нижня Сироватка, вул. Шлях, буд. 102 та з метою впорядкування 

адресного господарства Нижньосироватської сільської ради, виконавчий 

комітет Нижньосироватської  сільської ради вирішив: 

1. Змінити поштову адресу житлового будинку, господарських будівель 

і споруд, що належать Журбі Петру Пантелемоновичу (який помер                 

11.09.2013 р.), згідно свідоцтва про право власності на житловий будинок від 

16.07.1987 року, а саме на: Україна, Сумська область, Сумський район, 

вулиця Шлях, буд. 102 (сто два). 

2. Гр. Журбі А.П. здійснити реєстрацію речових прав на нерухоме майно, 

згідно чинного законодавства. 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 



 

 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №121 
 

від 19 серпня 2021 року  

село Нижня Сироватка 

 

Про покладання обов’язків  

щодо здійснення державної  

регуляторної політики  

у Нижньосироватській сільській раді 

 

Керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання вимог ст. 31 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року 

№ 1160-ІV, з метою організаційного забезпечення здійснення державної 

регуляторної політики, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської  

ради вирішив:  

1. Покласти обов’язки щодо здійснення реалізації з питань державної 

регуляторної політики у Нижньосироватській сільській раді Сумського 

району Сумської області на відділ планово-фінансовий та економічного 

розвитку Нижньосироватської сільської ради. 

2. Покласти обов’язки щодо координації діяльності з питань державної 

регуляторної політики у Нижньосироватській сільській раді Сумського 

району Сумської області на секретаря Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.  

 

 

Сільський голова     Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №122 
 

від 19 серпня 2021 року  

село Нижня Сироватка 

 

Про надання дозволу на  

видалення зелених насаджень 

в с. Старе Село  по вул. Першотравнева, 

вул. Сумська, 36 «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», розглянувши заяву старости Старосільського старостинського 

округу Єременка Сергія Васильовича та акт обстеження зелених насаджень, 

що підлягають видаленню від 18.08.2021 року у кількості 15 шт. в селі Старе 

Село по вул. Сумська, 36 «А», вул. Першотравнева (сквер) та біля буд. №1, 

№2, № 6 «А» (територія будинку культури), 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 15 шт., а саме:  

по вул. Сумська, навпроти буд. 36 «А»  - береза в кількості 1 шт.; 

вул. Першотравнева (сквер) – липи в кількості 3 шт., каштан в кількості 3 

шт. 

по вул. Першотравнева, біля буд. 1 - береза в кількості 1 шт.; 

по вул. Першотравнева, біля буд. 2 – береза в кількості 3 шт.; 

по вул. Першотравнева, буд. 6 А (територія будинку культури) – липа в 

кількості 4 шт. 

 

Сільський голова     Вячеслав СУСПІЦИН 
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