
 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 123 
 

 

від 22 вересня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про організацію допризовної  

підготовки юнаків у закладах  

загальної середньої освіти у  

2021-2022 навчальному році 

 

 

Відповідно до статей 8, 9, 12 Закону України «Про військовий обов'язок і 

військову службу», постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 № 1770 
«Про затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку 

призовників з військово-технічних спеціальностей», Указу Президента України 

від 25.10.2002 № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-

патріотичного виховання молоді», з метою якісної організації і проведення 
допризовної підготовки у закладах загальної середньої освіти 

Нижньосироватської сільської ради у 2021-2022 навчальному році, виконавчий 

комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Затвердити: 

1) склад комплексної комісії з перевірки стану допризовної підготовки 

юнаків у закладах загальної середньої освіти (додається); 
2) план основних заходів щодо забезпечення умов викладання предмету 

«Захист України» юнаків та удосконалення навчально-матеріальної бази у 

закладах загальної середньої освіти на 2021-2022 навчальний рік (додається); 
3) план контролю та надання допомоги закладам загальної середньої освіти 

з питань допризовної підготовки юнаків на 2021-2022 навчальний рік (додається). 

 

2. Відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму сільської ради: 
1) забезпечити своєчасне виконання плану основних заходів щодо 

забезпечення умов викладання предмету «Захист України» юнаків та 

удосконалення навчально-матеріальної бази у закладах загальної середньої освіти 
на 2021-2022 навчальний рік; 

2) сприяти поповненню та оновленню об’єктів навчально-матеріальної бази, 

технічних засобів навчання, створенню належних освітніх умов для отримання 



теоретичних знань і набуття практичних навичок юнаками під час проведення 
класних та навчально-польових занять в межах програми предмету «Захист 

України». 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря 
Нижньосироватської сільської ради. 

 

 
Сільський голова            Вячеслав СУСПІЦИН 

  



Додаток 1 до рішення виконавчого   

комітету  
Нижньосироватської сільської ради 
№ 123  від 22.09.2021 р. 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням виконавчого комітету 
Нижньосироватської сільської ради 

№  123  від 22.09.2021 року 
Сільський голова  
                                 Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

Склад комплексної комісії 

з перевірки стану допризовної підготовки юнаків  

у закладах загальної середньої освіти району 

 

 

Начальник відділу освіти,  

культури, молоді, спорту  

та туризму Нижньосироватської 

 сільської ради                                                                      Альона ШАФОРОСТОВА  

 

 

Секретар  сільської ради                                                   Ольга КЛИМЕНКО 

Благовещенський Ігор 

Борисович 

 

- начальник відділення призову Сумського 

районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки, голова 

комісії  
 

Лаврик Володимир 

Вікторович 

- офіцер відділення призову Сумського районного 

територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки 

Олексієнко 

Петро Павлович 

 

- головний спеціаліст відділення призову 

Сумського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки 
 

Морозенко Олександр 

Васильович 
 

- спеціаліст І категорії відділу освіти, культури, 

молоді, спорту та туризму Нижньосироватської 
сільської ради 

 

  

  



Додаток 2 до рішення виконавчого   

комітету  
Нижньосироватської сільської ради 
№ 123 від 22.09.2021 р. 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням виконавчого комітету 
Нижньосироватської сільської ради 

№ 123  від 22.09.2021 року 
Сільський голова  
                                Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

ПЛАН 

основних заходів щодо забезпечення умов викладання предмету «Захист 

України» юнаків та удосконалення навчально-матеріальної бази у 

закладах загальної середньої освіти району  

на 2021 – 2022 навчальний рік 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Виконавці 

Відміт 

ка про 

вико 

нання 

1 2 3 4 5 

І. Інструктивно-методична підготовка вчителів  

предмету «Захист України»  

1 Провести п’ятиденні 

інструктивно-методичні заняття з 

учителями предмету «Захист 

України» 

до 30.09 2021 ВОКМСТ 

Нижньосироватської 

сільської ради, районний 

територіальний центр 

комплектування та 

соціальної підтримки, 

ЦРПП  

 

2 Проводити щомісячні навчально-

методичні заняття з учителями 

предмету «Захист України» 

 

протягом 

навчального 

року, остання 

середа місяця 

ВОКМСТ 

Нижньосироватської 

сільської ради, районний 

територіальний центр 

комплектування та 

соціальної підтримки, 

ЦРПП 

 

3 Систематично аналізувати якісний 

склад учителів предмету «Захист 

України» та вирішувати питання 

підвищення їх кваліфікаційного 

рівня 

протягом 

навчального 

року 

ВОКМСТ 

Нижньосироватської 

сільської ради  

ІІ. Удосконалення навчально-методичної бази  

у закладах загальної середньої освіти 

1 Для занять стройовою підготовкою 

відновити розмітку плаців в усіх 

закладах загальної середньої 

освіти 

вересень 2021 ВОКМСТ 

Нижньосироватської 

сільської ради, керівники 

закладів загальної 

середньої освіти 

 



 

 

 

Продовження додатку 

1 2 3 4 5 

2 Для занять з прикладної фізичної 

підготовки підготувати спортивні 

майданчики 

до 03.10.2021  ВОКМСТ 

Нижньосироватської 

сільської ради, керівники 

закладів загальної 

середньої освіти 

 

3 Забезпечувати куточки кабінетів 

предмету «Захист України» 

наочними матеріалами у 

відповідності до вимог Державної 

програми реформування ЗС 

України 

протягом 

навчального 

року 

ВОКМСТ 

Нижньосироватської 

сільської ради, керівники 

закладів загальної 

середньої освіти 

 

ІІІ. Підготовка та проведення навчально-польових занять 

 

1 Підготувати та надати до 

територіального центру 

комплектування та соціальної 

підтримки уточнену кількість 

юнаків, які закінчують вивчення 

предмету «Захист України» для 

визначення кількості боєприпасів 

для проведення стрільб 

до 24.09.2021 ВОКМСТ 

Нижньосироватської 

сільської ради  

 

2 Узгодити строки та місця 

проведення навчально-польових 

занять 

до 18.03.2022 ВОКМСТ 

Нижньосироватської 

сільської ради,  

 районний територіальний 

центр комплектування та 

соціальної підтримки, 

військова частина А 1476 

 

3 Направити заявки до військової 

частини А 1476 на виділення зброї 

та майна та до Сумського ОТЦК та 

СП на виділення набоїв для 

проведення занять з вогневої та 

тактичної підготовки 

до 19.03.2022 районний територіальний 

центр комплектування та 

соціальної підтримки 

 

4 Провести навчально-методичне 

засідання з учителями предмету 

«Захист України» щодо організації 

та проведення навчально-польових 

занять з юнаками, які закінчують 

вивчення предмету 

06.04.2022 ВОКМСТ 

Нижньосироватської 

сільської ради, районний 

територіальний центр 

комплектування та 

соціальної підтримки,  

ЦРПП  

 

 

 



Продовження додатку 

1 2 3 4 5 

5 Підготувати документи з 

організації та проведення 

навчально-польових занять з 

юнаками, які закінчують вивчення 

предмету «Захист України» 

у п’ятиденний 

термін до 

початку 

навчально-

польових 

занять 

ВОКМСТ 

Нижньосироватської 

сільської ради, 

районний територіальний 

центр комплектування та 

соціальної підтримки 

 

6 Провести 3-денні навчально-

польові заняття з юнаками, які 

закінчують вивчення предмету 

«Захист України» та виконання 

вправи початкових стрільб із 

автомата Калашникова 

у період із 11.04 

по 13.05.2022 

ВОКМСТ 

Нижньосироватської 

сільської ради, районний 

територіальний центр 

комплектування та 

соціальної підтримки, 

військова частина А1476 

 

ІV. Військово-патріотичне виховання 

1 Проведення, спільно з органами 

місцевого самоврядування, 

громадськими організаціями 

заходів щодо вшанування 

братських могил, могил загиблим 

воїнам у зоні АТО, пам’ятників 

загиблим воїнам у роки ІІ Світової 

війни 1939-1945 років 

протягом 

навчального 

року 

ВОКМСТ 

Нижньосироватської 

сільської ради,  

районний територіальний 

центр комплектування та 

соціальної підтримки,  

громадські організації, 

військова частина А1476,  

військова частина 3051 

Національної гвардії 

України 

 

2 Проведення спільних заходів, 

пов’язаних з оборонно-масовою 

роботою, патріотичного 

спрямування в контексті основних 

святкових акцій 

загальнодержавного рівня з 

нагоди: 

- Дня партизанської слави; 

- Дня захисника України та 

українського козацтва; 

- Дня Збройних Сил України; 

- Дня пам’яті та примирення та 

Дня перемоги над нацизмом у ІІ 

Світовій війні; 

- Дня пам’яті захисників України, 

які загинули в боротьбі за 

незалежність 

протягом 

навчального 

року 

ВОКМСТ 

Нижньосироватської 

сільської ради,  

керівники закладів 

загальної середньої освіти, 

районний територіальний 

центр комплектування та 

соціальної підтримки, 

військова частина А1476,  

військова частина 3051 

Національної гвардії 

України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продовження додатку 

1 2 3 4 5 

3 Узагальнювати та 

розповсюджувати досвід 

підготовки молоді до служби в 

ЗСУ.  

Проведення Дня призовника 

протягом 

навчального 

року 

ВОКМСТ 

Нижньосироватської 

сільської ради,  

 районний 

територіальний центр 

комплектування та 

соціальної підтримки, 

військова частина А1476, 

А4532 

 

4 Участь у підготовці та 

проведенні заходів огляду-

конкурсу у закладах загальної 

середньої освіти району на 

кращий музей чи куточок 

Бойової слави 

друге півріччя 

2021-2022 

навчального 

року 

ВОКМСТ 

Нижньосироватської 

сільської ради, керівники 

закладів загальної 

середньої освіти, 

 районний 

територіальний центр 

комплектування та 

соціальної підтримки 

 

5 Організація та проведення 

військово-шефської роботи: 

- уроків пам’яті; 

- екскурсій до військових 

частин; 

- днів відкритих дверей у 

військових частинах 

 

протягом 

навчального 

року 

ВОКМСТ 

Нижньосироватської 

сільської ради,  

районний територіальний 

центр комплектування та 

соціальної підтримки, 

військова частина  

А 1476,  

військова частина 3051 

Національної гвардії 

України 

 

6 Проведення спортивно-масових 

заходів, спрямованих на 

розвиток військово- та 

національно-патріотичного 

виховання молоді, таких як 

змагань з військово-прикладних 

видів спорту, національно-

патріотичного фестивалю 

«Козацький гарт» тощо 

протягом 

навчального 

року 

ВОКМСТ 

Нижньосироватської 

сільської ради,  

 районний військовий 

комісаріат  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Продовження додатку 

1 2 3 4 5 

V. Контроль за станом допризовної підготовки 

1 

Скласти план контролю та 

надання допомоги закладам 

загальної середньої освіти з 

питань допризовної підготовки 

юнаків 

до 24.09.2021 

ВОКМСТ 

Нижньосироватської 

сільської ради, районний 

територіальний центр 

комплектування та 

соціальної підтримки 

 

2 Створити позаштатну 

методичну раду. Спланувати та 

організувати її діяльність згідно 

«Концепції допризовної 

підготовки і військово-

патріотичного виховання 

молоді» 

до 24.09.2021 ВОКМСТ 

Нижньосироватської 

сільської ради, районний 

територіальний центр 

комплектування та 

соціальної підтримки 

 

3 Надати до обласного 

територіального центру 

комплектування та соціальної 

підтримки інформацію про 

підсумки допризовної 

підготовки юнаків за 2021-2022 

навчальний рік, сучасний стан 

допризовної підготовки юнаків 

та військово-патріотичного 

виховання 

до 24.06.2022  ВОКМСТ 

Нижньосироватської 

сільської ради, районний 

територіальний центр 

комплектування та 

соціальної підтримки  

4 Видати спільні накази 

районного територіального 

центру комплектування та 

соціальної підтримки, ВОКМСТ 

«Про початок нового 

навчального року з допризовної 

підготовки юнаків у закладах 

загальної середньої освіти» 

до 24.09.2021 ВОКМСТ 

Нижньосироватської 

сільської ради, керівники 

закладів загальної 

середньої освіти, 

районний територіальний 

центр комплектування та 

соціальної підтримки 

 

5 Видати спільні накази 

районного територіального 

центру комплектування та 

соціальної підтримки, ВОКМСТ 

«Про підсумки допризовної 

підготовки юнаків у закладах 

загальної середньої освіти» 

червень 2022 

року 

ВОКМСТ 

Нижньосироватської 

сільської ради, районний 

територіальний центр 

комплектування та 

соціальної підтримки 

 

 
Начальник відділу освіти,  

культури, молоді, спорту  

та туризму Нижньосироватської 

 сільської ради                                                                         Альона ШАФОРОСТОВА  

 

 

Секретар  сільської ради                                                       Ольга КЛИМЕНКО 

 



  

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 124 

  
  

від 22 вересня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

  

Про відмову у видачі спеціального ордеру  

для вселення у службове жиле приміщення 

  

Відповідно до п. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», керуючись ст. 121 Житлового кодексу України, ст. 21 Закону 

України «Про службові житлові приміщення», розглянувши лист Головного 

управління Національної поліції в Сумській області від 30.08.2021 року                   

№ 898/01/31-2021 та подані матеріали щодо видачі спеціального ордеру для 

вселення в службове жиле приміщення поліцейського-водія 

автотранспортного відділення центру забезпечення ГУНП в Сумській області 

старшого сержанта поліції Назаренка О.В. та членів його родини, виконавчий 

комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

  

1. Відмовити у видачі спеціального ордеру для вселення у службове 

жиле приміщення у зв’язку з відсутністю у виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області 

повноважень видавати спеціальні ордери для вселення у службове жиле 

приміщення. 

  

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 125 
 

 

від 22 вересня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого  

комітету № 70 від 06.07.2020 року «Про створення  

комісії з обстеження технічного стану житлового  

приміщення (будинку, квартири), що придбається  

для забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених  

батьківського піклування, осіб з їх числа» 

 

 

Керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 № 877 із 

змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 

2021 р. № 615 «Деякі питання забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових 

будинків», з метою обстеження технічного стану житлового приміщення 

(будинку, квартири), що придбається для забезпечення житлом дітей-сиріт, 

дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа», виконавчий 
комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

 

1. Внести зміни до складу комісії з обстеження технічного стану 
житлового приміщення (будинку, квартири), що придбається для забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа та викласти його у новій редакції (додаток 1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
Нижньосироватської сільської ради. 

 

 
 

Сільський голова                                     Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 
 

 

 



 
  Додаток 1 до  рішення  

  виконавчого комітету  

  Нижньосироватської сільської ради 

  № 125 від 22.09.2021 року 

 

 

  

Склад комісії  

з обстеження технічного стану житлового приміщення  

(будинку, квартири), що придбається для забезпечення житлом  

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

  

  

1. Суспіцин Вячеслав Юрійович – голова комісії, сільський 
голова Нижньосироватської сільської ради. 
 

2. Єременко Сергій Васильович – заступник голови комісії, староста 
Старосільського старостинського округу Нижньосироватської сільської 

ради. 
 

3. Войтенко Олена Миколаївна – секретар комісії, начальник відділу 

соціального захисту населення Нижньосироватської сільської ради.  
 

4. Фесенко Любов Юріївна – начальник відділу земельних відносин, 

містобудування та благоустрою Нижньосироватської сільської ради. 
 

5. Теліженко Олександр Миколайович – директор КПЕРЖ «Господар». 
 

6. Міняйло Михайло Миколайович – начальник відділу архітектури та 
інфраструктури Сумської районної державної адміністрації (за згодою). 
 

7. Представник Департаменту капітального будівництва Сумської 

обласної державної адміністрації (за згодою) 

 

 

 

Секретар сільської ради      Ольга КЛИМЕНКО 

 

 

 

 

 
 

 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 126 
 

 

від 22 вересня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про взяття на облік дитини,  

яка перебуває в складних життєвих  

обставинах Луніки Яніни Юріївни,  

07.06.2014 року народження 

 

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, пункту з метою захисту 

прав та інтересів малолітньої дитини, беручи до уваги акт оцінки потреб 

дитини Луніки Яніни Юріївни, 07.06.2014 року народження, складений  
фахівцем із соціальної роботи КУ «Центр надання соціальних послуг 

Нижньосироватської сільської ради» та подання начальника Відділення 

поліції №4 (м.Суми) Сумського районного управління поліції від 01.09.2021 

року, враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини виконавчого 
комітету Нижньосироватської сільської ради №20 від 22.09.2021 року, 

виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

1. Взяти відділу Служба у справах дітей Нижньосироватської сільської 

ради на облік дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах 
малолітню дитину Луніку Яніну Юріївну, 07.06.2014 року народження, яка 

проживає за адресою: с. Гірне, вул. Гірна, буд. 46 Сумського району Сумської 

області. 

 
2. Контроль за виконанням 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 № 127 
 

 

від 22 вересня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про взяття на первинний облік дитини,  

залишеної без батьківського піклування  

Шудреця Богдана Володимировича,  

29.02.2012 року народження 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту «б» частини першої статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 13 Порядку 

провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 
прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної 

із захистом прав дитини», на підставі повідомлення КЗСОР «Глинської 

спеціальної школи» №254 від 03.09.2021 року про дитину залишену без 
батьківського піклування, взявши до уваги рішення комісії з питань захисту 

прав дитини виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради №24 

від 22.09.2021 року, з метою забезпечення інтересів дітей, виконавчий комітет 
Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

 

1. Взяти відділу Служба у справах дітей Нижньосироватської 

сільської ради на первинний облік дитину, залишену без батьківського 

піклування Шудреця Богдана Володимировича, 29.02.2012 року народження. 

 

2. Контроль за виконанням даного 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 № 128 

 
 

від 22 вересня 2021 року 
село Нижня Сироватка 
 

Про зняття з первинного обліку 

дитини, позбавленої батьківського 

піклування Цибульняк Катерина Сергіївни,  

21.09.2003 року народження 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту «б» частини першої статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 28 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної 

із захистом прав дитини», враховуючи рішення комісії з питань захисту прав 
дитини виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради № 23 від 

22.09.2021 року, з метою врегулювання правового статусу особи, виконавчий 

комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Зняти Цибульняк Катерину Сергіївну, 21.09.2003 року народження, з 

первинного обліку відділу Служба у справах дітей Нижньосироватської 

сільської ради  та вважати такою, що втратила правовий статус дитини, 

позбавленої батьківського піклування у зв’язку з досягненням повноліття. 

 

2. Контроль за виконанням даного 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 № 129 

 
 

від 22 вересня 2021 року 
село Нижня Сироватка 
 

Про зняття з обліку дітей,  

які перебувають у складних  

життєвих обставинах 
 

Відповідно до підпункту 4 пункту «б» частини першої статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 3 Порядку 
провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної 
із захистом прав дитини», пункту 18 Порядку забезпечення соціального 

захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі 

дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 585 «Про 
забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах», у зв’язку із взяттям дитини на первинний облік відділу Служба у 

справах дітей Нижньосироватської сільської ради, враховуючи рішення 
комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської ради №21 від 22.09.2021 року, виконавчий 

комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

 
1. Зняти відділу Служба у справах дітей Нижньосироватської 

сільської ради з обліку дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах:  Петренко Катерину Олександрівну, 08.02.2018 року народження, 

Курілова Артема Віталійовича, 03.01.2013 року народження, Петренко Дмитра 

Віталійовича, 18.04.2011 року народження та Петренко Софію Віталіївну, 

03.08.2009 року народження. 

 

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 № 130 
 

 

від 22 вересня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про взяття на первинний облік 

дітей, позбавлених батьківського  

піклування Петренко К.О., Курілова А.В.,  

Петренко Д.В., Петренко С.В. 

 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту «б» частини першої статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», до Порядку провадження 
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 №866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини», враховуючи рішення Сумського районного суду Сумської області від 
4 серпня 2021 року, справа № 587/1017/21, про відібрання дітей від батьків без 

позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів, рішення комісії з 

питань захисту прав дитини виконавчого комітету Нижньосироватської 
сільської ради № 22 від 22.09.2021 року, з метою забезпечення інтересів дітей, 

виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

 

1. Взяти відділу Служба у справах дітей Нижньосироватської 

сільської ради на первинний облік дітей, позбавлених батьківського 

піклування: Петренко Катерину Олександрівну, 08.02.2018 року народження, 

Курілова Артема Віталійовича, 03.01.2013 року народження, Петренко Дмитра 

Віталійовича, 18.04.2011 року народження та Петренко Софію Віталіївну, 

03.08.2009 року народження. 

 

2. Контроль за виконанням даного 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 № 131 
 

 
від 22 вересня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про надання статусу дітей,  

позбавлених батьківського 

піклування 

 

Відповідно до підпункту 4 пункту «б» частини першої статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 5,11 Закону України 
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», пунктів 22,24,25 

Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», враховуючи рішення Сумського 

районного суду Сумської області від 04 серпня 2021 року, справа                                     
№ 587/1017/21, про відібрання дітей від батьків без позбавлення батьківських 

прав та стягнення аліментів, з метою забезпечення інтересів та прав дітей, 

виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

 

1. Надати Петренко Катерині Олександрівні, 08.02.2018 року 

народження, статус дитини, позбавленої батьківського піклування. 

2. Надати Курілову Артему Віталійовичу, 03.01.2013 року 

народження, статус дитини, позбавленої батьківського піклування. 

3. Надати Петренко Дмитру Віталійовичу, 18.04.2011 року 

народження, статус дитини, позбавленої батьківського піклування. 

4. Надати Петренко Софії Віталіївни, 03.08.2009 року народження, 

статус дитини, позбавленої батьківського піклування. 

5. Контроль за виконанням даного 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 № 132 
 

 

від 22 вересня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про присвоєння поштової  

адреси об’єкту будівництва  

гр. Купрієнко Н.В. 

 

 

 Керуючись ст. 31, п. 1 ст. 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та розглянувши заяву гр. Купрієнко Наталії 
Анатоліївни, жительки м. Суми, вул. Рибалко, буд.8, кв. 120 щодо присвоєння 

поштової адреси об’єкту будівництва, що знаходиться за адресою: Сумська 

область, Сумський район, землі Нижньосироватської сільської ради, садівниче 
товариство «Ланове», керуючись 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 (зі змінами), з метою 
впорядкування адресного господарства Нижньосироватської сільської ради, 

виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

 
1. Присвоїти поштову адресу об’єкту будівництва, що знаходиться на 

земельній ділянці кадастровий номер 5924788700:01:003:0077, яка належить 

Купрієнко Наталії Василівні, згідно договору купівлі-продажу земельної 

ділянки від 14.05.2018 р., реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна - 

1165741559247, а саме: Україна, Сумська область, Сумський район, 

Нижньосироватська сільська рада, садівниче товариство «Ланове», 

об’єкт будівництва № 10 (десять). 

 

 

 
Сільський голова                                       Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 133 
 

 

від 22 вересня 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. Лаврика Івана Івановича, 

жителя с. Старе Село, вул. Братів Приходько, буд. 84, який є спадкоємцем 

Лаврика Івана Иосифовича (який помер 04.02.1983 р.), про уточнення адреси 

житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами в с. Старе Село, 

вул. Братів Приходько, буд. 84 Сумського району, у зв’язку із виявленими 

розбіжностями у документах, де згідно свідоцтва про право на спадщину за 

законом значиться адреса: с. Старе Село Сумського району Сумської області, 

а в технічному паспорті на житловий будинок значиться адреса: с. Старе Село, 

вул. Братів Приходько, буд. 84, виконавчий комітет Нижньосироватської  

сільської ради вирішив: 
 

1. Змінити поштову адресу житлового будинку з господарськими 

будівлями і спорудами, які належать на підставі свідоцтва про право на 

спадщину за законом від 10.08.1983 року Лаврику Івану Івановичу, а саме: 

Україна, Сумська область, Сумський район, село Старе Село, вулиця 

Братів Приходько,  84 (вісімдесят чотири). 

 

2. Гр. Лаврику Івану Івановичу внести відповідні зміни до записів 

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

законодавством. 
 

 

Сільський голова                                 Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 134 

 

 

від 22 вересня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
  

Про надання дозволу на тимчасове  

порушення благоустрою в с. Старе Село 

гр. Сергієнко Н.В. 
  

 

Керуючись п.п. 17 п. «а» ч. 1 ст. 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України «Про благоустрій 

населеного пункту» та розглянувши заяву Сергієнко Наталії Вікторівни, 

жительки с. Старе Село, вул. Громадянська, буд. 6 про надання дозволу на 

тимчасове порушення благоустрою в с. Старе Село, а саме: розміщення 

будівельних матеріалів на прибудинковій території за адресою: с. Старе Село, 

вул. Громадянська, буд. 6,  виконавчий комітет Нижньосироватської сільської 

ради вирішив: 

 

1. Надати Сергієнко Наталії Вікторівні дозвіл на тимчасове 

порушення благоустрою на прилеглій (прибудинковій) території до будинку 6 

по  вул. Громадянська в с. Старе Село для розміщення будівельних матеріалів, 

у зв’язку з проведенням ремонтних робіт за даною адресою. 

 

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

(прибудинковій) території до будинку 6 по вул. Громадянська в  с. Старе 

Село  надати терміном на один рік. 

  

  

  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
  

 

 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 135 
 

 

 

від 22 вересня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про надання дозволу 

на видалення зелених насаджень  

в с. Нижня Сироватка по вул. Лугова 

гр. Безпальчому Ю.О. 
 

 

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 гр. Безпальчого Юрія Олексійовича, жителя                     

с. Нижня Сироватка, вул. Лугова, буд. 27 про видалення зелених насаджень, 

які знаходяться за адресою: с. Нижня Сироватка, вул. Лугова, буд. 27 та акт 

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 16.09.2021  року 

у кількості 2 шт. в селі Нижня Сироватка по вул. Лугова, 27, виконавчий 

комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл гр. Безпальчому Ю.О. на видалення зелених насаджень в               

с. Нижня Сироватка, вул. Лугова, 27 у кількості 2 шт., а саме: сокір – 1 шт., 

береза – 1 шт. 

 

 

 
Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 136 
 

 

 

від 22 вересня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про надання дозволу 

на видалення зелених насаджень  

в с. Нижня Сироватка по вул. Сумська 

гр. Байді Ю.В. 
 

 

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 гр. Байди Юлії Вікторівни, 

жительки с. Нижня Сироватка, вул. Сумська, буд. 8 про видалення зелених 

насаджень, які знаходяться за адресою: с. Нижня Сироватка, вул. Сумська біля 

буд. 8 та акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 

13.09.2021 у кількості 2 шт. за даною адресою, виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл гр. Байді Ю.В. на видалення зелених насаджень в                       

с. Нижня Сироватка, вул. Сумська, біля буд. 8 у кількості 2 шт., а саме:                  

яблуня – 2 шт. 

 

 

 
Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 137 
 

 

 

від 22 вересня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про надання дозволу 

на видалення зелених насаджень  

в с. Нижня Сироватка по вул. Шевченка 

гр. Чепіжному О.І. 
 

 

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 гр. Чепіжного Олександра 

Івановича, жителя с. Нижня Сироватка, вул. Шевченка, буд. 27 про видалення 

зелених насаджень, які знаходяться за адресою: с. Нижня Сироватка,                        

вул. Шевченка навпроти буд. 27 та акт обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню від 13.09.2021 у кількості 15 шт. за даною адресою, 

виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл гр. Чепіжному О.І. на видалення зелених насаджень в                       

с. Нижня Сироватка, вул. Шевченка, біля буд. 10 та буд. 12, вул. Заозерна 

(меліоративний канал) у кількості 15 шт., а саме: верба - 11 шт., клен – 1 шт.,  

сокір – 2 шт., береза – 1 шт. 

 

 

 
Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 138 
 

 

 

від 22 вересня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про надання дозволу 

на видалення зелених насаджень  

в с. Нижня Сироватка по вул. Шкутівка 

гр. Баскакова О.С. 
 

 

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 гр. Баскакової Олександри 

Сергіївни, жительки с. Нижня Сироватка, вул. Шкутівка, буд. 19 про 

видалення зелених насаджень, які знаходяться за адресою: с. Нижня 

Сироватка, вул. Шкутівка біля буд. 19 та акт обстеження зелених насаджень, 

що підлягають видаленню від 13.09.2021 у кількості 12 шт. за даною адресою, 

виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

 

1. Надати дозвіл гр. Баскаковій Олександрі Сергіївні на видалення 

зелених насаджень в с. Нижня Сироватка, вул. Шкутівка біля буд. 19 у 

кількості 12 шт., а саме: клен – 12 шт. 

 

 

 
Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 139 
 

 

 

від 22 вересня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про розгляд заяви гр. Стадника А.М.  

щодо надання дозволу на видалення зелених  

насаджень в с. Нижня Сироватка по вул. Литвинівка 
 

 

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 гр. Стадника Анатолія 

Миколайовича, жителя с. Нижня Сироватка, вул. Литвинівка, буд. 94 про 

видалення зелених насаджень (клен у кількості 10 шт.), які знаходяться за 

адресою: с. Нижня Сироватка, вул. Литвинівка, біля буд. 92  та акт обстеження 

зелених насаджень, що підлягають видаленню від 16.09.2021 року  за даною 

адресою, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

 

1. Відмовити у наданні дозволу гр. Стаднику Анатолію Миколайовичу на 

видалення зелених насаджень в с. Нижня Сироватка по вул. Литвинівка біля 

буд. 92. 

 

 

 
Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
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