
 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 140 
 

від 22 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

№ 23 від 25.02.2021 р. «Про затвердження переліку  

об’єктів, які можуть використовуватися 

як реквізит адреси на території Нижньосироватської  

сільської ради за межами населених пунктів» 
 

 

Керуючись ст. 263 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 1 ст. 52, ст. 37  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи звернення СТОВ «Агрокомбінат «Тепличний» від 

21.09.2021 р. № 2109-1 та з метою впорядкування, визначення адреси об’єктів, 

які знаходяться на території сільської ради за межами населених пунктів, 

виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету № 23 від                     

25.02.2021р. «Про затвердження переліку об’єктів, які можуть 

використовуватися як реквізит адреси на території Нижньосироватської 

сільської ради за межами населених пунктів», зі змінами 29.06.2021 р.  а саме: 

додаток 1 до рішення виконавчого комітету Нижньосироватської сільської 

ради № 23 від 25.02.2021 року, зі змінами 29.06.2021 р. доповнити пунктом:  

«16. Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська 

сільська рада, «Автодорога Старе Село – Суми»; 

2. Викласти додаток № 1 до рішення виконавчого комітету № 23 від 

25.02.2021р., зі змінами 29.06.2021 р. «Про затвердження переліку об’єктів, які 

можуть використовуватися як реквізит адреси на території 

Нижньосироватської сільської ради за межами населених пунктів», у новій 

редакції (Додаток 1). 

3. Керуючій справами (секретарю) виконавчого комітету при підготовці 

рішень щодо присвоєння адрес об’єктам нерухомого майна, які  знаходяться 

на території Нижньосироватської сільської ради за межами населених пунктів 

керуватися даним Переліком. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 

справами (секретаря) виконавчого комітету Нижньосироватської сільської 

ради. 

Сільський голова                                         Вячеслав СУСПІЦИН 
 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  
Нижньосироватської сільської ради  

       «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
№ 23 від 25.02.2021 р. «Про затвердження переліку  
об’єктів, які можуть використовуватися 
як реквізит адреси на території Нижньосироватської  

сільської ради за межами населених пунктів»» 
    від 22.10.2021 р. № 140 

Перелік гідрографічних, соціально-економічних, природно-заповідних або інших 

подібних об’єктів, які можуть використовуватися як реквізит адреси об’єктів 

нерухомого майна на території Нижньосироватської сільської ради Сумського 

району Сумської області за межами населених пунктів  

(нова редакція) 

№ 

з/п 

Найменування об’єктів, які можуть використовуватися як реквізит адреси 

об’єктів нерухомого майна 

1 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

Південна залізниця, станція Сироватка 72 км 

2 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

Південна залізниця, станція Сироватка 73 км 

3 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

Південна залізниця, станція Сироватка 74 км 

4 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

Південна залізниця, станція Гребениківка 79 км 

5 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

Південна залізниця, станція Гребениківка 80 км 

6 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

садівниче товариство «Об’єднаний садівничий кооператив «Красносільський»» 

7 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

садівниче товариство «Олдиш» 

8 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

садівниче товариство «Олдиш 82» 

9 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

садівниче товариство «Плодоовочівник» 

10 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

садівниче товариство «Ланове» 

11 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

садівничий кооператив «Вишенька» 

12 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

садівничий кооператив «Псел» 

13 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

обслуговуючий кооператив «Постріл» 

14 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

обслуговуючий кооператив «Липки» 

15 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

садове товариство «Строітель» 

16 Україна, Сумська область, Сумський район, Нижньосироватська сільська рада, 

«Автодорога Старе Село - Суми» 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                    Юлія ПРОЦЕНКО 
 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №141 
 

від 22 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про внесення змін до рішення  

виконавчого комітету від 05.07.2013 р. №25 

Старосільської сільської ради 

«Про присвоєння адреси» 
 

Керуючись ст. 263 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 11 ст. 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», рішення виконавчого комітету № 23 від 25.02.2021р.                                  

«Про затвердження переліку об’єктів, які можуть використовуватися як 

реквізит адреси на території Нижньосироватської сільської ради за межами 

населених пунктів» зі змінами, враховуючи звернення СТОВ «Агрокомбінат 

«Тепличний» від 21.09.2021р. №2109-1, виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Внести зміни в додаток №1 рішення виконавчого комітету від 

05.07.2013 р. № 25 Старосільської сільської ради, а саме: змінити в графі 

«приблизна адреса» п. 23, адресу з «3-й км траси Червоне-Суми» на 

«Автодорога Старе Село – Суми, 3 км». 

2. Викласти додаток № 1 до рішення виконавчого комітету від                

05.07.2013 р. № 25 Старосільської сільської ради «Про присвоєння поштової 

адреси», у новій редакції (Додаток 1). 

3. Керуючій справами (секретарю) виконавчого комітету направити дане 

рішення до Сумської регіональної філії державного підприємства 

«Національні інформаційні системи» для внесення змін до Словників 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на території 

Нижньосироватської територіальної громади. 

 

 
 

 

Сільський голова                                         Вячеслав СУСПІЦИН 
 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  
Нижньосироватської сільської ради  

«Про внесення змін до рішення  
виконавчого комітету від 05.07.2013 р. № 25 
Старосільської сільської ради 
«Про присвоєння адреси» 
від 22.10.2021 р. № 141 
 

 

№ 

п/п 

Назва об’єкту Приблизна адреса 

1. Корівник МТФ №1 вул. Горна ,  57/1 

2. Корівник МТФ №1 вул. Горна,  57/2 

3. Теплиці Броварські  вул. Громадянська,  39/1  

4. Теплиці Броварські  вул. Громадянська 39/2 

5. Корівник МТФ №1 вул. Гірна, 57/3  

6. Комбікормовий цех вул. Комсомольська,  39/1 

7. Механічна майстерня вул. Комсомольська,  40/9 

8. Будівля складу запасних частин вул. Комсомольська,  40/8 

9. Будівля котельні  вул. Комсомольська,  40/7 

10. Будівля вагової вул. Комсомольська,  40/6 

11. Будівля кирпична вул. Комсомольська,  40/5 

12. Склад ПММ вул. Комсомольська,  40/4 

13. ТІК вул. Комсомольська,  40/3 

14. Свинарник вул. Комсомольська,  39/2 

15. Свинарник вул. Комсомольська,  39/3 

16. Свинарник вул. Комсомольська,  39/4 

17. Кормоцех вул. Комсомольська,  39/5 

18. Механічна майстерня вул. Комсомольська,  40/10 

19. Крита стоянка вул. Комсомольська,  40/11 

20. Павільйон  вул. Комсомольська, 40/12 

21. Насіннєвий склад №1 вул. Комсомольська,  40/13 

22. Насіннєвий склад №2 вул. Комсомольська,  40/14 

23. Овочесховище Автодорога Старе Село-Суми, 3 км. 

24. Будівля цегляна вул. Комсомольська, 40/15 

25. Будівля бойні вул. Комсомольська,  39/6 

26. Сушарка вул. Комсомольська,  40/16 

27. Склад запчастин вул. Комсомольська,  40/17 

28. Кузня вул. Комсомольська,  40/18 

29. Їдальня вул. Комсомольська,  40 

30. Побутове приміщення 

будівельників 

вул. Комсомольська, 40/1 

31. Маслобойня вул. Комсомольська,  40/2 

32. Літній табір МТФ 2 вул.. Комсомольська ,  1/2  

33. Гараж вул. Новоселівська, 41/1 

34. Гараж вул. Новоселівська,  42/2 

35. Будівля (цегляна) дерев’яна  вул. Сумська, 1Б 

36. Склад зберігання балонів вул. Сумська,  1В 

37. Будівля санпропускника вул. Сумська,  1Г 

38. Корівник МТФ №2 вул. Сумська,  1Д 



39. Вигула Права сторона траси   Червоне- Нижня 

Сироватка 

40. Телятник МТФ №2 вул. Сумська,  1Ж 

41. Корівник МТФ №2 вул. Сумська,  1З 

42. Будівля казарми   с. Жовтневе  вул.. Прудок,  1/1 

43. Овочесховище    с. Жовтневе вул.. Прудок,  2/2 

44. Телятник МТФ №4   с. Жовтневе вул.. Прудок,  3/3 

45. Будівля пункту штучного 

запліднення  

с. Жовтневе вул.. Прудок,  4/4 

46. Будівля тракторної бригади с. Барвінкове , 1/1 

47. Будівля майстерні бр. по поливу с. Барвінкове,  1/2, 

48. Майстерня по ремонту тракторів с. Барвінкове,  1/3 

49. Їдальня овочевого цеху с. Барвінкове,  1/4 

50. Будівля складу вул. Комсомольська,  39/7 

51. Сховище сінного борошна вул. Комсомольська,  39/8 

52. Свинарник вул. Комсомольська,  39/9 

53. Критий навіс на току вул. Комсомольська,  42 

54. Будівля складу (цегляний) вул. Комсомольська,  39/10 

55. Пилорама вул. Комсомольська,  39/11 

 

 

 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                    Юлія ПРОЦЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №142 
 

від 22 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про утворення міждисциплінарної  

команди для організації соціального  

захисту дітей, які перебувають  

у складних життєвих обставинах 

 

Відповідно до пункту 2 пункту «б» частини першої статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 23 Закону України 

«Про охорону дитинства», пункту 20 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», враховуючи рішення комісії з питань захисту прав дитини 

виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради від 20.10.2021 №27, 

з метоюзабезпечення найкращих інтересів дітей, координації заходів щодо 

соціального захисту дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, 

виконавчий Нижньосироватської сільської ради, вирішив: 
 

1. Утворити міждисциплінарну команду для організації соціального 

захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах на території 

Нижньосироватської сільської ради та затвердити її склад (додаток 1). 

2. Затвердити Положення про міждисциплінарну команду для організації 

соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах 

на території Нижньосироватської сільської ради (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

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

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 



 

Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету  

Нижньосироватської сільської ради  
«Про утворення міждисциплінарної  
команди для організації соціального  
захисту дітей, які перебувають  
у складних життєвих обставинах» 
від 22.10.2021 р. №142 

 

Склад міждисциплінарної команди  

для організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах 

 

1. Начальник відділу Служба у справах дітей Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області, голова 

міждисциплінарної команди 

2. Фахівець із соціальної роботи КУ «Центр надання соціальних послуг 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської 

області, секретар міждисциплінарної команди 

Члени міждисциплінарної команди: 

3. Представник закладу охорони здоров’я Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області 

4. Представник відділу соціального захисту населення 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської 

області 

5. Представник відділення поліції №4 (м.Суми) Сумського районного 

управління поліції Головного управління Національної поліції в 

Сумській області (за згодою) 

6. Представник закладу освіти Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області 

 

 

 

 

Керуюча справами (секретар)     Юлія ПРОЦЕНКО 

виконавчого комітету  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету  
Нижньосироватської сільської ради  
«Про утворення міждисциплінарної  
команди для організації соціального  
захисту дітей, які перебувають  
у складних життєвих обставинах» 
від 22.10.2021 р. №142 

 

Положення про міждисциплінарну команду  

для організації соціального захисту дітей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах 

 

1. Міждисциплінарна команда утворюється рішенням виконавчого 

комітету Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської 

області. 

2. Міждисциплінарна команда у своїй діяльності керується Постановами 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №585 «Про забезпечення 

соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах» 

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

пов’язаної із захистом прав дитини» 

3. Основними завданнями міждисциплінарної команди є: 

- прийняття узгоджених дій та рішень в інтересах дитини; 

- аналіз інформації про дитину, її сім’ю, складні життєві обставини, в яких 

вона перебуває, результатів оцінювання потреб дитини та її сім’ї у соціальних 

послугах, здатності батьків здійснювати догляд та виховання дитини, рівня 

виконання ними батьківських обов’язків; 

- розроблення, виконання, систематичний (щоквартальний) перегляд і 

коригування індивідуального плану із забезпеченням відповідності 

запланованих заходів інтересам дитини, а також індивідуального плану 

надання соціальних послуг, у тому числі плану соціального супроводу сім’ї 

дитини; 

- ініціювання розгляду питання щодо соціального захисту дитини, яка 

перебуває у складних життєвих обставинах, на засіданні комісії з питань 

захисту прав дитини виконавчого комітету Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області, зокрема щодо обов’язковості 

надання соціальних послуг (проходження індивідуальних корекційних 

програм) особам у разі невиконання ними батьківських обов’язків, вчинення 

домашнього насильства чи жорстокого поводження з дитиною. 

4. Склад міждисциплінарної команди: 

- міждисциплінарна команда утворюється у складі голови команди, 

секретаря та членів команди; 

- головою міждисциплінарної команди є начальник відділу Служба у 

справах дітей Нижньосироватської сільської ради, секретарем –фахівець із 



соціальної роботи КУ «Центр надання соціальних послуг Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області»; 

- до складу міждисциплінарної команди входять суб’єкти виявлення 

та/або організації соціального захисту дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, що здійснюють свої повноваження на території 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області; 

- голова, секретар та члени міждисциплінарної команди беруть участь у її 

роботі на громадських засадах. 

5. Організація роботи міждисциплінарної команди: 

- відділ Служба у справах дітей Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області організовує діяльність міждисциплінарної 

команди шляхом формування її персонального складу на підставі пропозицій 

суб’єктів для забезпечення допомоги кожній конкретній дитині, яка перебуває 

у складних життєвих обставинах; 

- робота міждисциплінарної команди проходить у формі засідань, які 

проводяться відповідно до потреби; 

- організація засідань міждисциплінарної команди покладається на відділ 

Служба у справах дітей Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області; 

- рішення міждисциплінарної команди оформляється протоколом, а 

питання щодо стану їх реалізації розглядається на наступних засіданнях. 

6. Діяльність міждисциплінарної команди спрямована на забезпечення 

соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

провадиться з дотриманням таких принципів: 

-повага до честі, гідності дитини та неупереджене ставлення до неї; 

-забезпечення пріоритетних прав, інтересів та безпеки дитини під час 

здійснення заходів її соціального захисту; 

-належна увага до складних життєвих обставин кожної дитини; 

-недопущення дискримінації дитини; 

-урахування думки дитини під час вирішення питань, що її стосуються; 

-забезпечення конфіденційності інформації про дитину, яка перебуває у 

складних життєвих обставинах, осіб, які її виявили, з дотриманням вимог 

Закону України «Про захист персональних даних»; 

-ефективна взаємодія суб’єктів між собою. 

 

Керуюча справами (секретар)     Юлія ПРОЦЕНКО 

виконавчого комітету  

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №143 
 

від 22 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про взяття на облік дитини,  

яка перебуває в складних життєвих  

обставинах Шоломій Катерини Андріївни,  

07.08.2021 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, враховуючи рішення комісії 

з питань захисту прав дитини виконавчого комітету Нижньосироватської 

сільської ради від 20.10.2021 року №26, з метою захисту прав та інтересів 

малолітньої дитини 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 Шоломій Катерину Андріївну, 07.08.2021 року 

народження, яка проживає за адресою: с. Нижня Сироватка, вул. Шкільна, буд. 

22 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 № 144 
 

від 22 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про продовження терміну перебування  

малолітніх дітей Петренко С.В.,  

Петренко Д.В., Петренко К.О. та Курілова А.В. 

в Сумському центрі соціально-психологічної  

реабілітації дітей області 

 

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

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 11,12 Закону України 

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування», взявши до уваги рішення 

комісії з питань захисту прав дитини виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської ради від 20.10.2021 року № 25, у зв’язку з 

пошуком сімейних форм виховання для цих дітей, виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Продовжити термін перебування малолітніх дітей, позбавлених 

батьківського піклування, Петренко Софії Віталіївни, 03.08.2009 року 

народження, Петренко Дмитра Віталійовича, 18.04.2011 року народження, 

Петренко Катерини Олександрівни, 08.02.2018 року народження та Курілова 

Артема Віталійовича, 03.01.2013 року народження, в Сумському центрі 

соціально-психологічної реабілітації дітей області до вирішення питання щодо 

влаштування дітей до сімейних форм виховання або до повернення їх в 

біологічну родину. 

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 № 145 
 

від 22 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
  

Про надання дозволу на тимчасове  

порушення благоустрою с. Старе Село 

вул. Першотравнева (район ГРП) 

 

 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 тимчасово 

виконуючого обов’язки головного інженера (відділення) управління 

експлуатації «Оператор газорозподільної системи «Сумигаз», про надання 

дозволу на тимчасове порушення благоустрою за адресою: Сумська область, 

Сумський район, с. Старе Село, вул. Першотравнева (район ГРП) в зв’язку з 

виконанням ремонтних робіт анодного заземлення станції катодного захисту, 

для безперебійного та безаварійного газопостачання в с. Старе Село, 

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 (район ГРП). 

2. Дозвіл (ордер) Акціонерному товариству «Оператор газорозподільної 

системи «Сумигаз» на тимчасове порушення благоустрою за адресою: 

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

ГРП) надати з 23.10.2021 р. до 31.12.2021 р. 

 3. Відповідальною особою за порушення та відновлення благоустрою 

при виконанні ремонтних робіт призначити: майстра служби контролю за 

виробництвом Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи 

«Сумигаз» - Кириченко О.В. 

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 № 146 
 

від 22 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
  

Про надання дозволу на тимчасове  

порушення благоустрою с. Нижня Сироватка 

вул. Набережна, біля буд. 81 

 

 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 заяву Акціонерного 

товариства «Оператор газорозподільної системи «Сумигаз» про надання 

дозволу на тимчасове порушення благоустрою за адресою: Сумська область, 

Сумський район, с. Нижня Сироватка, вул. Набережна, біля буд. 81, в зв’язку 

з проведенням земляних робіт (відключення боржника), 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. Нижня Сироватка, вул. Набережна, біля буд. 81. 

2. Дозвіл (ордер) Акціонерному товариству «Оператор газорозподільної 

системи «Сумигаз» на тимчасове порушення благоустрою за адресою: 

Сумська область, Сумський район, с. Нижня Сироватка, вул. Набережна, біля 

буд. 81 надати з 23.10.2021 р. до 31.12.2021 р. 

 3. Відповідальною особою за порушення та відновлення благоустрою 

при виконанні земляних робіт призначити – Махітко Володимира Петровича. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

відділу земельних відносин, містобудування та благоустрою 

Нижньосироватської сільської ради – Фесенко Л.Ю. 

 

 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
 

 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 147 
 

 

від 22 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про розгляд заяви  

гр. Божко О.І. 

про уточнення поштової адреси 

 

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

самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Божко Олександра 

Івановича, жителя с. Нижня Сироватка, провул. Горівський, буд. 2а, який є 

спадкоємцем Божко Івана Федоровича (який помер 18.01.2021р.), про 

уточнення поштової адреси житлового будинку з господарськими будівлями і 

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

розбіжностями у документах, де згідно свідоцтва про право власності на 

житловий будинок значиться адреса: с. Нижня Сироватка, вул. Журавлівка, 

буд. 16, а в державному акті на право приватної власності на земельну ділянку 

значиться адреса: с. Нижня Сироватка, вул. Журавлівка, буд. 14, виконавчий 

комітет Нижньосироватської  сільської ради вирішив: 
 

1. Уточнити поштову адресу житлового будинку з господарськими 

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

на житловий будинок від 14.01.1987 року Божко Івану Федоровичу (який 

помер 18.01.2021 р.), а саме: Україна, Сумська область, Сумський район, 

село Нижня Сироватка, вулиця Журавлівка,  14 (чотирнадцять). 
 

2. Гр. Божко Олександру 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 № 148 
 

 

від 22 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про розгляд заяви   

гр. Семенова О.Ф. 

про уточнення поштової адреси 

 

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

самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Семенова Олександра 

Федоровича, жителя м. Суми, вул. Харківська, буд. 58 «Б», кв. 81, про 

уточнення адреси житлового будинку з господарськими будівлями і 

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

розбіжностями у документах, де згідно договору купівлі-продажу значиться 

адреса: с. Нижня Сироватка, вул. Сумська, буд. 152, а в державних актах на 

право приватної власності на земельні ділянки значиться адреса: с. Нижня 

Сироватка, вул. Сумська, буд. 148, виконавчий комітет Нижньосироватської  

сільської ради вирішив: 
 

1. Уточнити поштову адресу житлового будинку з господарськими 

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

28.12.1992 року Семенову Олександру Федоровичу, а саме: Україна, Сумська 

область, Сумський район, село Нижня Сироватка, вулиця Сумська,  148 

(сто сорок вісім). 
 

2. Гр. Семенову Олександру Федоровичу 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 № 149 
 

 

від 22 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про розгляд заяви гр. Єрмоленко Ю.В.,  

яка діє за дорученням від Хижняк Г.Г. 

про уточнення поштової адреси 

 

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

самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Єрмоленко Юлії 

Володимирівни, яка діє за дорученням від Хижняк Ганни Григорівни 

жительки с. Нижня Сироватка, вул. Солонці, буд. 14 та є спадкоємицею за 

законом Хижняк Володимира Григоровича (який помер 28.04.2015р.), про 

уточнення поштової адреси житлового будинку з господарськими будівлями і 

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

розбіжностями у документах, де згідно договору купівлі-продажу житлового 

будинку значиться адреса: с. Нижня Сироватка, вул. Солонці, буд. 17,                               

а в технічному паспорті на житловий будинок значиться адреса: с. Нижня 

Сироватка, вул. Солонці, буд. 14 та з метою впорядкування нумерації 

домоволодінь в с. Нижня Сироватка, виконавчий комітет Нижньосироватської  

сільської ради вирішив: 
 

1. Уточнити поштову адресу житлового будинку з господарськими 

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

житлового будинку  від 30.08.1990 року Хижняк Володимиру Григоровичу 

(який помер 28.04.2015р.), а саме: Україна, Сумська область, Сумський 

район, село Нижня Сироватка, вулиця Солонці,  14 (чотирнадцять). 
 

2. Гр. Хижняк Ганні Григорівні 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 № 150 
 

 

від 22 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про розгляд заяви 

гр. Калюсенко Н.В. 

про зміну поштової адреси 

 

 Керуючись ст. 263 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», п. 11 ст. 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяву гр. Калюсенко Наталії Володимирівни, жительки               

с. Нижня Сироватка, вул. Станційна, буд. 11, кв. 2, про зміну поштової адреси 

житловому будинку з господарськими будівлями та спорудами, виконавчий 

комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Змінити поштову адресу житловому будинку з господарськими 

будівлями та спорудами, який належить на підставі свідоцтва про право 

власності від 03.09.2007 р. Калюсенко Наталії Володимирівні, а саме на: 

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

залізнична станція «Сироватка», 73 км, будинок 5 (п’ять). 

2. Гр. Калюсенко Наталії Володимирівні 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 № 151 
 

 

від 22 жовтня 2021 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про внесення змін до  

рішення виконавчого комітету № 133 від 29.12.2020 р.  

«Про граничні суми витрат  на придбання  

автомобілів, меблів, іншого обладнання та 

устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів  

органами місцевого самоврядування, а також 

установами та організаціями, які утримуються за 

рахунок бюджету Нижньосироватської сільської ради» 

 

 Керуючись п. «а» п.п. 3 статті 28, статтею 40, частиною 1 статті 52 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на виконання 

пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України № 102 від 04.02.2016 року 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 

року № 332», у зв’язку з службовою необхідністю, виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету № 133 від                     

29.12.2020 р. «Про граничні суми витрат  на придбання автомобілів, меблів, 

іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів 

органами місцевого самоврядування, а також установами та організаціями, які 

утримуються за рахунок бюджету Нижньосироватської сільської ради», а 

саме:  

1.1. Додаток 1 до рішення виконавчого комітету Нижньосироватської 

сільської ради № 133 від 29.12.2020 р. року, доповнити пунктом:  

«Мобільний телефон: 

придбання                                                                               1200 

утримання (на місяць)                                                           1500». 

1.2. У пункті «Комплект меблів для службового кабінету керівника 

органу місцевого самоврядування, бюджетної установи та організації» 

замінити граничну суму витрат з «8000» на «15000». 

2. Викласти додаток № 1 до рішення виконавчого комітету № 133 від 

29.12.2020 р., зі змінами, у новій редакції (Додаток 1). 

 



3. Рекомендувати Управлінню Державної казначейської служби України 

у Сумському районі під час оплати рахунків на придбання легкових 

автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, 

придбання і утримання мобільних телефонів дотримуватися граничних сум 

витрат, затверджених цим рішенням. 

4. Установити, що бюджетні установи та організації, які утримуються за 

рахунок коштів сільського бюджету, здійснюють витрати на придбання 

легкових автомобілів (крім легкових автомобілів спеціального призначення), 

меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання та 

утримання мобільних телефонів за наявності бюджетних асигнувань на 

зазначені цілі у їх кошторисах та відсутності простроченої кредиторської 

заборгованості на останню звітну дату як за загальним, так і за спеціальним 

фондами сільського бюджету. 

5. Контроль за виконання даного рішення покласти  на постійну комісію 

сільської ради з питань планування  соціально – економічного розвитку, 

фінансів, бюджету, житлово – комунального господарства та управління 

комунальною власністю. 

 

 

 

Сільський голова                                  Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконкому 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету № 133 від 29.12.2020 р.  

«Про граничні суми витрат  на придбання  

автомобілів, меблів, іншого обладнання та 

устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів  

органами місцевого самоврядування, а також 
установами та організаціями, які утримуються за 

рахунок бюджету Нижньосироватської сільської 

ради» 

від 22.10.2021 р. № 151 

 

Граничні суми витрат 

на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого  обладнання та 

устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобільних телефонів 

органами місцевого самоврядування, а також установами та організаціями, 

які утримуються за рахунок бюджету Нижньосироватської сільської ради 
 

       Сума, гривень за  

      Одиницю 

 

Легкові автомобілі для керівників органів місцевого самоврядування, 

бюджетних установ і організацій                                                             600 000 

 

Персональний комп’ютер (системний блок, монітор, клавіатура, 

маніпулятор «миша»)                                                                                23 000 

 

Ноутбук                                                                                                       27 000 

 

Комплект меблів  для службового кабінету керівника органу              15 000 

місцевого самоврядування, бюджетної установи та організації 

 

Меблі для обладнання робочих місць працівників: 

 

стіл письмовий                                                                                              4 000 

 

крісло офісне                                                                                                 2 500 

 

стілець                                                                                                            1 500 

 

шафа для одягу                                                                                              4 000 

 

шафа для паперів                                                                                           4 000 

 

сейф                                                                                                                15 000 

 

стіл для комп’ютера                                                                                      4 000 

 



Теле – і радіоапаратура, відеотехніка для службових кабінетів             25 000 

 

Мобільний телефон: 

 

придбання                                                                                                    1200 

 

утримання (на місяць)                                                                                1500 

 
 

 

Керуюча справами (секретар)     Юлія ПРОЦЕНКО 

виконавчого комітету  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


