
 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 152 
 

від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету № 54 від 

31.05.2018 року «Про затвердження 

Порядку відшкодування витрат на 

копіювання, сканування або друк 

документів, що надаються за 

запитами на інформацію» зі змінами 

31.07.2019 р., 25.02.2021 р. 
 

З метою забезпечення прозорості та відкритості органів місцевого 

самоврядування, створення механізмів реалізації права кожного на доступ до 

публічної інформації, відповідно статті 21 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2020              

№ 4 «Про внесення змін до граничних норм витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію», керуючись статтею 40 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
1.Внести зміни в додаток 2 до рішення виконавчого комітету від 31.05.2018 

р. № 54 «Про затвердження Порядку відшкодування витрат на копіювання, 

сканування або друк документів, що надаються за запитами на інформацію» зі 

змінами 31.07.2019 р., 25.02.2021 р., а саме: 
1.1. Замінити в графі «Вартість виготовлення 1 сторінки»:  
в абз. 1 словосполучення з «0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної 

плати за виготовлення однієї сторінки» на словосполучення «0,2 відсотка 

розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї 

сторінки»; 
в абз. 2 словосполучення з «0,4 відсотка розміру мінімальної заробітної 

плати за виготовлення однієї сторінки» на словосполучення «0,5 відсотка 

розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї 

сторінки». 
1.2. Вилучити з абз. 1 графи «Послуга, що надається» слово «сканування». 
1.3. В абз. 2 графи «Послуга, що надається» замінити словосполучення 

«копіювання, сканування або друк копій документів будь-якого формату» на 

словосполучення «Копіювання або друк копій документів А4 та меншого 

розміру». 
1.4. Додати до додатку 2 абзац 4:  
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Виготовлення цифрових копій 

документів шляхом сканування 
0,1 відсотка розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб за 

сканування однієї сторінки 
2. Додаток 2 до рішення виконавчого комітету № 54  від 31.05.2018 року 

«Про затвердження Порядку відшкодування витрат на копіювання, сканування 

або друк документів, що надаються за запитами на інформацію» зі змінами 
31.07.2019 р., 25.02.2021 р.,  викласти в новій редакції (додаток 1). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, 

фінансів, житлово-комунального господарства та управління комунальною 

власністю. 
 

Сільський голова                                               Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету  
від 31.05.2018 р. №54 «Про затвердження 

Порядку відшкодування витрат на копіювання, 

сканування або друк документів, що надаються 

за запитами на інформацію» з змінами 
(нова редакція) від 30.11.2020 р. № 152 

 
 

Розмір плати за копіювання, сканування або друк документів, що 

надаються за запитами на інформацію 
 

Послуга, що надається  Вартість виготовлення 1 сторінки 
Копіювання або друк копій 

документів формату А4 та меншого 

розміру (в тому числі двосторонній 

друк) 

0,2 відсотка розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб за 

виготовлення однієї сторінки 

Копіювання або друк копій 

документів А4 та меншого розміру, 
якщо в документах поряд з 

відкритою інформацією міститься 

інформація з обмеженим доступом, 

що потребує її відокремлення, 

знеособлення тощо (в тому числі 

двосторонній друк) 

0,5 відсотка розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб за 

виготовлення однієї сторінки 

Копіювання, сканування або друк 

копій документів формату А0, А1, 

А2, А3 

на договірних засадах 

Виготовлення цифрових копій 

документів шляхом сканування  
0,1 відсотка розміру прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб за 

сканування однієї сторінки 
 

Примітка: розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб за виготовлення однієї 

сторінки встановлюється на дату копіювання або друку документів. 

 
 
Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                    Юлія ПРОЦЕНКО 

 
 
 
 
 
 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 153 
від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 
 

Про взяття під соціальний супровід 
прийомної сім’ї, Ручені Г.А. та Ручені 
А.В. комунальною установою «Центр 
надання соціальних послуг 
Нижньосироватської сільської ради 
Сумського району Сумської області» 
 

Керуючись підпунктом 21 пункту 6 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 1.06.2020 № 587 «Про організацію надання 

соціальних послуг», наказу Міністерства соціальної політики України від 

11.08.2017 № 1307 «Про затвердження Державного стандарту соціального 

супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського 

піклування», на підставі розпоряджень голови Сумської районної державної від 

23.09.2021 № 207-ОД «Про створення прийомної сім’ї на базі родини Рученя Г.А. 

та Рученя А.В.» та від 16.11.2021 № 234-ОД                    «Про влаштування дитини, 

позбавленої батьківського піклування до прийомної сім’ї Рученя», рішення 

комісії з питань захисту прав дитини Нижньосироватської сільської ради № 29 

від 25 листопада 2021 року, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської 

ради вирішив: 
 

1. Взяти під соціальний супровід комунальною установою «Центр надання 

соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області» прийомну сім’ю Рученя Г.А. та Рученя А.В., яка проживає за 

адресою с. Нижня Сироватка, вул. Першотравнева, буд. 24 та надавати комплекс 

послуг, спрямованих на створення належних умов її функціонування.  
2. Виконання рішення покласти на комунальну установу «Центр надання 

соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області».                         
3. 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 № 154 
 

від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 

 
Про проект програми фінансової підтримки  
комунального некомерційного підприємства 
«Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка»  
Нижньосироватської сільської ради 
Сумського району Сумської області на 2022 рік 
 

Керуючись п.п. 1 п. «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», розглянувши проект програми фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка» 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області на 2022 

рік, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Погодити проект програми фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка» 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області на 2022 

рік (додаток 1). 
2. Рекомендувати сесії Нижньосироватської сільської ради затвердити 

програму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка» Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області на 2022 рік. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Нижньосироватської сільської ради з питань планування соціально-
економічного розвитку, бюджету, фінансів, житлово-комунального господарства 

та управління комунальною власністю. 
 

 
 

 
Сільський голова                                               Вячеслав СУСПІЦИН 

 
 
 
 

 
  



 
Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету «Про проект програми 

фінансової підтримки Комунального некомерційного 

підприємства «Центральна АЗПСМ с. Нижня 

Сироватка» Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області на 2022 рік» від 

30.11.2021 р. № 154 

 
 

 

 
 
 
 
 

ПРОЕКТ 
 
 

Програма фінансової підтримки 
Комунального некомерційного підприємства 
  «Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка» 

Нижньосироватської сільської ради  
Сумського району Сумської області 

на 2022 рік 
 
                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

с. Нижня Сироватка 
2021 



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 
Нижньосироватська сільська рада 

 Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про погодження програми 

Рішення виконавчого комітету   
Нижньосироватської сільської ради від  
«30» листопада 2021р. 
 

2. Розробник Програми Нижньосироватська сільська рада, Сумського  

району, Сумської області 
3. Співрозробники Програми КНП «Центральна АЗПСМ с.Нижня 

Сироватка» НСР 
4. Відповідальний виконавець 

Програми 
Нижньосироватська сільська рада, Фінансове 

управління Нижньосироватської сільської 

ради, КНП  «Центральна АЗПСМ с. Нижня 

Сироватка» НСР 
5. Учасники Програми КНП «Центральна АЗПСМ с.Нижня 

Сироватка» НСР 

6. Термін реалізації Програми  2022 рік 

7. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

Програми  

Державний, обласний, районний, місцевий 

бюджети та кошти інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством 
8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 

ВСЬОГО Бюджетні кошти:  1733399 грн. 
 
*Загальний обсяг фінансових ресурсів може бути 

змінений в сторону збільшення у зв’язку із змінами 

законодавства та інших обґрунтованих підстав 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Загальні положення 
Погіршення стану здоров’я населення, поширення пандемії коронавірусної 

хвороби COVID-19, високі показники смертності осіб працездатного віку, 

зменшення середньої тривалості життя, нерівність у доступності медичної 

допомоги призводять до об’єктивного збільшення потреби у медичній допомозі, 

яку існуюча система охорони здоров’я задовольнити не в змозі. 
За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, 

підготовленими на основі кращого світового досвіду, лише розвиток первинної 

медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини дасть змогу істотно 

вплинути на поліпшення демографічної ситуації, досягнути справедливого 

розподілу і раціонального використання бюджетних коштів. 
У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної допомоги 

припадає до 80 відсотків загального обсягу медичних послуг, а питома вага 

чисельності лікарів загальної практики-сімейної медицини серед лікарів галузі 

охорони здоров’я становить 30-50 відсотків. 
Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні частиною 

спеціалізованої амбулаторної допомоги, тому управління первинною допомогою 

без застосуванням економічних важелів практично неможливе. 
Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті 

кожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає 

можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та 

благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і кожної 

територіальної одиниці окремо. 
 Програма фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка» на 2022 рік (далі – 
Програма) орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги 

населенню Нижньосироватської об’єднаної територіальної громади, в тому числі 

внутрішньо переміщеним особам, за рахунок розвитку існуючих медичних 

послуг. 
 

2. Мета та завдання Програми  
Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня 

здоров’я для всіх жителів Нижньосироватської об’єднаної територіальної 

громади, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, незалежно від їх віку, статі, 

соціального статусу, зміцнення і охорони здоров’я мешканців протягом усього 

їх життя. 
В умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного фінансування галузі 

охорони здоров’я громади необхідно забезпечити потреби населення у всіх видах 

медичної допомоги на первинному рівні. 
Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, 

інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження 

ефективного функціонування системи надання населенню доступної і 

високоякісної первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини. 
Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання: 
— розвиток первинної медичної допомоги; 
— вдосконалення системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові; 
— запровадження в лікувальну практику сучасних медичних технологій; 



— забезпечення медичної підтримки здорового способу життя; 
— покращення якості медичної допомоги. 

 

3. Загальна характеристика КНП «Центральна АЗПСМ с. Нижня 

Сироватка» Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області 
Існуючі проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення і мають 

багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність оновлення 

політики охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій та програм.  
До складу КНП «Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка» 

Нижньосироватської сільської ради входять АЗПСМ с. Нижня Сироватка та 

АЗПСМ с. Старе Село; 
Кількість штатних посад становить 27,75 одиниць, в т. ч.: 

 АЗПСМ 

с.Н.Сироватка 
АЗПСМ 
с.Старе 

Село 

Разом 

лікарські посади 3,0 1,0 4,0 
середній медичний персонал 8,0 3,75 11,75 
молодший медичний персонал 2,0 1,0 4,0 
спеціалісти не медики 2,0  2,0 
інший персонал 5,0 2,0 7,0 

Всього 20,0 7,75 27,75 
 

4. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання 

Програми 
Система охорони здоров’я Нижньосироватської сільської ради не 

забезпечує у повному обсязі потреби населення у доступній, високоякісній та 

ефективній медичній допомозі. Реформи, які проводяться у сфері охорони 

здоров’я направлені на підняття на значно вищий рівень матеріально-технічної, 

діагностичної та лікувальної бази в медичній галузі, проведення реконструкції 

та ремонту наявних приміщень, забезпечення сучасним медичним обладнанням, 

інструментами та створення необхідних умов для комфортного перебування 

пацієнтів.  

Основними шляхами розв’язання проблем є: 
— пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги; 
— удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню  

громади; 
— укріплення та оновлення матеріально-технічної бази; 
— поліпшення забезпечення кваліфікованими медичними кадрами; 
— фінансування закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній 

мотивації праці медичних працівників; 
— забезпечення належного фінансування потреб первинної ланки.  
Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової 

підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства. 
 
 
 
 



5. Фінансове забезпечення Програми 
Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до 

законодавства України за рахунок: 
— коштів місцевих бюджетів; 
— коштів державного бюджету; 
— надходжень від надання Підприємствам платних послуг; 
— залучення додаткових коштів для розвитку якісної медицини, базуючись 

на Законі України «Про державно-приватне партнерство»; 
— інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України. 
Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються 

Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.  
Обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки на 

2022 рік затверджені згідно додатку 1. 
Підприємство має бути включено, як одержувач, до мережі головного 

розпорядника бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно з 

планом використання. 
Звіти про виконання плану використання бюджетних коштів та про 

отримані власні надходження та їх використання надається комунальним 

некомерційним підприємством «Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка» НСР  

на затвердження засновнику та головному розпоряднику коштів — 
Нижньосироватській сільській раді, за погодженням - Фінансового управління 

Нижньосироватської сільської ради щоквартально. 
 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 
Відповідно до поставленої мети предметом діяльності амбулаторій є: 
  медична практика з надання первинної та інших видів медичної 

допомоги населенню;  
  забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання 

первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;  
  організація надання первинної медичної допомоги у визначеному 

законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги 

в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не 

потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги;  
  проведення профілактичних щеплень;  
  проведення вакцинації населення від COVID-19; 
  планування, організація, участь та контроль за проведенням 

профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення 

профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я 

пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення 

лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час 

вагітності) станів;  
  консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, 

травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також 

щодо ведення здорового способу життя;  
  взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та 

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного 



діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, 

патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням 

особливостей стану здоров’я пацієнта;  
  організація відбору та спрямування хворих на консультацію та 

лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну 

(спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також 

відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному 

законодавством порядку;  
  проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за 

видачою листків непрацездатності;  
  направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;  
  участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної 

роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;  
  участь у державних та регіональних програмах щодо організації 

пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному 

законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення 

галузі охорони здоров’я;  
  участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових 

обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у 

порядку визначеному відповідними програмами та законодавством; 
  участь у визначенні проблемних питань надання первинної 

медичної допомоги у Нижньосироватській сільській раді та шляхів їх вирішення;  
  надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо 

розробки планів розвитку первинної медичної допомоги у Нижньосироватській 

сільській раді;  
  визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та 

населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному 

обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, 

своєчасною та якісною медичною допомогою;  
  моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських 

засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та 

транспортних засобів;  
  забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників Підприємства;  
 залучення медичних працівників для надання первинної медико-

санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні 

особи – підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку 

медичних працівників для надання якісних послуг;  
  закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для 

надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів 

та прекурсорів), засобів індивідуального захисту та медичних матеріалів від  

коронавірусної хвороби COVID-19,  обладнання та інвентарю;  
  ліцензована у встановленому порядку діяльність з використання 

джерел іонізуючого випромінювання; 
  координація діяльності лікарів із надання первинної медичної 

допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами 

вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими 



службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальна служба, та 

правоохоронними органами;  
  надання платних послуг з медичного обслуговування населення 

відповідно до чинного законодавства України;  
  надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх 

стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, 

спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, 

моральну підтримку членів їх сімей;  
  надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що 

надають первинну медичну допомогу на території Нижньосироватської сільської 

ради; 
  інші функції, що випливають із покладених на Підприємства 

завдань.  
 
 

Сільський голова     Вячеслав СУСПІЦИН 



Додаток 1 
до програми 

План заходів програми фінансової підтримки КНП «Центральна АЗПСП с. Нижня Сироватка» НСР  
 на  2022 рік 

№ 

з/

п 

Назва напряму 

діяльності (пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Джерела 

фінансуванн

я 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

грн. 

 
 

Разом  

2022 рік 
1. Заробітна плата Виплата обов`язкових, стимулюючих виплат, 

премій. 
Бюджетні 

кошти  
566294,00 566294,00 

2. Нарахування на заробітну 

плату 
Виплата нарахувань на заробітну плату. Бюджетні 

кошти  
124586,00 124586,00 

3. Придбання предметів, 

матеріалів, обладнання та 

інвентарю 

- господарчих, будівельних, електротоварів, меблів 

та інших малоцінних предметів; 
- паливно-мастильних матеріалів, запчастин до 

транспортних засобів; 
- придбання комплектувальних виробів і деталей для 

ремонту всіх видів виробничого та невиробничого 

обладнання; 
- канцелярського та письмового приладдя; бланків, 

паперу та ін.; 
- інших товарів. 
 

Бюджетні 

кошти  
128000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

128000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Придбання медикаментів та 

перев’язувальних матеріалів 
- лікарських засобів; 
- вакцина (туберкулін); 
-  виробів медичного призначення; 
-засобів індивідуального захисту; 
- дрібний медичний інвентар; 
- малоцінне медичне обладнання.  

Бюджетні 

кошти 
242000,00 242000,00 



5. Оплата послуг (крім 

комунальних): 
- згідно заключених договорів на оплату послуг. 
 
 

Бюджетні 

кошти 
 
 
 

88104,00 
 
 
 

88104,00 
 
 
 

6. Видатки на відрядження - Оплата відряджень та відшкодування 

працівникам витрат пов’язаних з проїздом на 

курси, навчання тощо. 

Бюджетні 

кошти  
3780,00 3780,00 

7. Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
- оплата водопостачання і водовідведення; 
- оплата електроенергії; 
- оплата газу природного, розподіл газу; 
-оплата інших енергоносіїв. 
 
 

 
Бюджетні 
кошти  
 
 
 
 
 

18960,00 
227500,00 
144175,00 
60000,00 

 
 

18960,00 
227500,00 
144175,00 
60000,00 

 
 

8. Інші виплати населенню Відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском 

лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах 

громадянам, які мають на це право відповідно до 

законодавства. 
 
 

Бюджетні 

кошти  
130000,00 

 
 

130000,00 
 

 
 

 Всього   1733399,00 1733399,00 

 
 

Сільський голова       Вячеслав СУСПІЦИН 
 

 
Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                                 Юлія ПРОЦЕНКО  



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 155 
 

від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 

 
Про проект програми захисту населення 

і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру 

на 2022-2024 роки 
 

Керуючись п.п. 1 п. «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  розглянувши проект Програми захисту населення 

і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

на 2022-2024 роки, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради 

вирішив: 
 
1. Погодити проект Програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 
роки (додаток 1). 

2. Рекомендувати сесії Нижньосироватської сільської ради затвердити 

Програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Нижньосироватської сільської ради з питань планування соціально-
економічного розвитку, бюджету, фінансів, житлово-комунального 

господарства та управління комунальною власністю. 
 

 
 
 

Сільський голова                                               Вячеслав СУСПІЦИН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету «Про проект 

програми захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру на 2022-2024 роки»  
від 30.11.2021 р. № 155 
 

 

 

ПРОЕКТ 
 

 

Програма  
захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру на 2022-2024 роки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

с. Нижня Сироватка 
2021 



ЗМІСТ 
 

 
 
І. 

Паспорт 
 
Вступ 
 

ІІ. Проблема, на розв’язання якої спрямована Програма  
 

ІІІ. Мета Програми  
 

ІV. Обґрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 
 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники  
 

VІ. 
 
VІІ. 

Напрями реалізації та заходи Програми  
 
Очікувані результати виконання Програми 
 

VІІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми  
Додатки: 
Додаток 1. Обсяг ресурсного забезпечення Програми  
Додаток 2. Напрямки діяльності та заходи Програми  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПАСПОРТ 
програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки 
 

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми 
Виконавчий комітет Нижньосироватської 

сільської ради 
2. 
 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу місцевого 

самоврядування про 

погодження Програми 

Рішення виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської ради від 

30.11.2021 р. № 155 

3. Розробник Програми 
 

Виконавчий комітет Нижньосироватської 

сільської ради 

4. Співрозробники Програми 
Відділ планово-фінансовий та економічного 

розвитку Нижньосироватської сільської ради 

5. 
Відповідальні  виконавці 

Програми 

Виконавчий комітет Нижньосироватської 

сільської ради, Відділ планово-фінансовий та 

економічного розвитку Нижньосироватської 

сільської ради 
6. 

Учасники Програми 
 
 

Виконавчий комітет Нижньосироватської 

сільської ради, Відділ планово-фінансовий та 

економічного розвитку Нижньосироватської 

сільської ради 

7. Термін реалізації Програми 2022 – 2024 роки 

7.1 Етапи виконання програми 
І етап: 2022-2023 роки 
ІІ етап: 2023 - 2024 роки 
 

8. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, всього, 
утому числі: 

300,0 тис. грн. 

8.1. Кошти сільського бюджету  300,0 тис. грн. 

8.2. 
Кошти з інших джерел не 

заборонених законом 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



І. ВСТУП 
Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки (далі - Програма) 

розроблена відповідно до вимог: Кодексу цивільного захисту України, Закону 

України «Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 

на 2013-2017 роки». 
Програма спрямована на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх 

виникнення, ефективної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що є 

одним із повноважень у діяльності органів місцевого самоврядування.  
 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту 

здійснюється єдиною державною системою цивільного захисту, складовою 

якої є районна підсистема та її ланки. 
Згідно зі статтею 3 Конституції України життя та здоров’я людини, її 

безпека є найвищими соціальними цінностями, про забезпечення яких держава 

відповідає перед нею. Безпека населення і територій, їх захищеність від впливу 

шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів є неодмінною 

умовою сталого розвитку суспільства.  
Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення, 

ефективна ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій є одним з головних 

пріоритетів діяльності органів влади.  
Для зменшення наслідків стихійних лих має бути своєчасне оповіщення 

населення про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації техногенного і 

природного характеру, його оповіщення про небезпеку, обстановку, що 

склалася внаслідок її реалізації, а також інформування про порядок і правила 

поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Це дає можливість вжити 

необхідних заходів щодо захисту людей і матеріальних цінностей. 
Через відсутність коштів державного бюджету взагалі не виконується в 

повному обсязі постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 № 1200 

“Про затвердження Порядку забезпечення населення і особового складу 

невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту”. 

Засоби радіаційного та хімічного захисту, призначені для забезпечення 

непрацюючого населення, взагалі відсутні. 
Не виконані вимоги статті 98 Кодексу цивільного захисту України,  

постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року № 775 «Про 

затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для 
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій».  

Наведене вище дає змогу зробити висновок, що створення матеріального 

резерву є життєво необхідним, оскільки забезпечує матеріальну основу для 

оперативного проведення першочергових робіт з здійснення запобіжних 

заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій; ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; проведення невідкладних відновлювальних робіт і 

заходів; надання постраждалому населенню необхідної допомоги для 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/775-2015-%D0%BF#n9
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/775-2015-%D0%BF#n9


забезпечення його життєдіяльності; розгортання та утримання тимчасових 

пунктів проживання і харчування постраждалого населення; забезпечення 

пально-мастильними та іншими витратними матеріалами транспортних 

засобів підприємств та громадян, залучених для евакуації постраждалого 

населення із зони надзвичайної ситуації та можливого ураження. 
 

ІІІ. Мета Програми 
Головною метою програми є захист населення і територій 

Нижньосироватської сільської ради від надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру та створення сприятливих умов для реалізації 

державної політики у сфері цивільного захисту.                                             
 

ІV. Обгрунтування шляхів і способів розв’язання проблеми, обсягів  
та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є 

реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів 

щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.  
Удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту шляхом створення, утримання та поповнення 

матеріального резерву громади. 
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить – 300,0 тис. 

гривень, з них за рахунок коштів сільського бюджету – 300,0 тис. гривень.  
Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1. Обсяг 

фінансування Програми уточнюється під час складання проекту сільського 

бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному 

розпоряднику коштів, відповідальному за виконання окремих завдань і заходів 

Програми та в цілому за Програму.  
Виконання Програми здійснюється двома етапами. 
 

На першому етапі передбачається: 
- створити місцевий матеріальний резерв; 
- забезпечити належне утримання створеного матеріального резерву. 
 

На другому етапі передбачається: 
- поповнити місцевий матеріальний резерв;  
- створити необхідний запас засобів індивідуального захисту 

непрацюючого населення, яке мешкає в безпосередній близькості від 

потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів, які використовують у 

виробництві сильно діючі отруйні речовини; 
- забезпечити належне утримання створених матеріальних резервів. 
- поповнити місцевий матеріальний резерв;  
- забезпечити належне утримання створених матеріальних резервів. 
Головним розпорядником коштів сільського бюджету, передбачених на 

виконання Програми є Нижньосироватська сільська рада. 
 

V. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники  
Протягом 2022-2024 років планується здійснити завдання та заходи, а саме: 



1. Підвищити ефективність функціонування сил цивільного захисту. 
2. Удосконалити систему реагування на надзвичайні ситуації. 
3. Забезпечити гарантований рівень захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період. 

VІ. Напрями реалізації та заходи Програми 
Напрямки реалізації та заходи Програми, а також передбачувані обсяги 

фінансування програми  за роками наведені у додатку 2. 
Виконавцями заходів програми є виконавчий комітет  

Нижньосироватської сільської ради. 
Виконавці Програми у межах повноважень несуть відповідальність за 

повне і своєчасне виконання заходів з її реалізації, а також за раціональне 

використання бюджетних коштів. 
 

VII. Очікувані результати виконання Програми 
Основними напрямами діяльності та заходами Програми є: 
створення місцевого матеріального резерву з метою забезпечення 

матеріальної основи для оперативного проведення першочергових робіт з 

здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних 

ситуацій; ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; проведення 

невідкладних відновлювальних робіт і заходів; надання постраждалому 

населенню необхідної допомоги для забезпечення його життєдіяльності; 

розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування 

постраждалого населення; забезпечення пально-мастильними та іншими 

витратними матеріалами транспортних засобів підприємств та громадян, 

залучених для евакуації постраждалого населення із зони надзвичайної 

ситуації та можливого ураження; 
здійснити накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання 

від бойових отруйних та хімічних речовин для  забезпечення ними 

непрацюючого та працюючого населення, яке проживає і працює в зоні 

можливого хімічного забруднення. 
 

VІІІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради разом з Відділом 

планово-фінансовим та економічного розвитку здійснюють  координацію та 

контроль за виконанням цієї Програми. 
Основними формами контролю за реалізацією заходів та досягненням 

показників Програми будуть:  
аналіз ходу виконання Програми та прийняття додаткових заходів, 

спрямованих на досягнення мети Програми;  
залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації 

Програми. 
Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних 

коштів спрямованих на забезпечення виконання заходів Програми, здійснює 

головний розпорядник коштів, у порядку, встановленому чинним 

законодавством. 
 

 



Додаток 1 
до програми захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру на 2022-2024 роки 

 
Обсяг ресурсного забезпечення Програми  

 
Обсяг коштів, що пропонується залучити на 

виконання Програми 
Роки виконання Усього витрат на виконання 

Програми (тис. грн.) 
2022 2023 2024 

Обсяг ресурсів, усього (тис. грн.) 
В тому числі: 

100,0 100,0 100,0 300,0 

місцевий бюджет 100,0 100,0 100,0 300,0 
Кошти інших джерел - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 
до програми захисту населення і територій 

від надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру на 2022-2024 роки 

 
Напрями діяльності та заходи Програми 

 
№ Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання) 
Перелік заходів Програми 

С
т

р
о

к 
ви

к
о
н
а

н
н
я 

за
хо

д
у,

 

р
ік

 

Виконавці Джерела 

фінансування 
Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість),  
тис. грн.,  

 

Очікуваний 

результат 

1 Забезпечення гарантованого 

рівня захисту населення і 

територій від надзвичайних 

ситуацій у мирний час та в 

особливий період 

1.1. Створення та поповнення 

місцевого матеріального 

резерву  
сільської ради для 

запобігання, ліквідації 

надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного 

характеру та їх наслідків 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

Нижньосироватської 

сільської ради, Відділ 

планово-фінансовий та 

економічного розвитку 

Нижньосироватської 

сільської ради 

Місцевий бюджет 2022 р. – 100,0 
2023 р. – 100,0 
2024 р. – 100,0 

Підвищення рівня 

захисту населення 

від запобігання та 

ліквідації наслідків 

надзвичайних 

ситуацій 

природного та 

техногенного 

характеру 
1.2. Придбання системи 

оповіщення для населених 

пунктів: с. Старе Село, с. 

Барвінкове, с. Вишневе, с. 

Гірне 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

Нижньосироватської 

сільської ради, Відділ 

планово-фінансовий та 

економічного розвитку 

Нижньосироватської 

сільської ради 

Місцевий бюджет 
 

Підвищення рівня 

оповіщення 

населення про 

загрозу виникнення 

надзвичайної 

ситуації 

 1.3. Створення та 

забезпечення повноцінної 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

Нижньосироватської 

Місцевий бюджет  Забезпечення 

готовності посту 



 
 

 
Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                                 Юлія ПРОЦЕНКО 

роботи посту радіаційного та 

хімічного спостереження: 
 - придбання приладу 

радіаційно-хімічної розвідки  

– 1 шт; 
- - придбання протигазів  – 80 
шт.; 
- придбання респіраторів  – 20 
шт. 

сільської ради, Відділ 

планово-фінансовий та 

економічного розвитку 

Нижньосироватської 

сільської ради 

радіаційно-
хімічного 

спостереження в 

разі виникнення 

надзвичайних 

ситуацій 

техногенного 

характер 

2 Утримання захисних споруд 

територіальної громади 
2.1. Проведення поточного та 

капітального ремонту 

приміщення 

протирадіаційного укриття. 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

Нижньосироватської 

сільської ради, Відділ 

планово-фінансовий та 

економічного розвитку 

Нижньосироватської 

сільської ради 

Місцевий бюджет   

2.2. Проведення поточного та 

капітального ремонту 

цивільної споруди 

Виконавчий комітет 

Нижньосироватської 

сільської ради, Відділ 

планово-фінансовий та 

економічного розвитку 

Нижньосироватської 

сільської ради 

Місцевий бюджет   

 Разом за Програмою 
Місцевий бюджет 

                                                                                                            300,0 



 

 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 156 
 

від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 

 
Про проект програми розвитку 

освіти Нижньосироватської 

сільської ради на 2022 - 2024 роки 
  

Керуючись п.п. 1 п. «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши проект програми розвитку освіти 

Нижньосироватської сільської ради на 2022 -2024 роки, виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Погодити проект програми розвитку освіти Нижньосироватської 

сільської ради на 2022 -2024 роки (додаток 1). 
2. Рекомендувати сесії Нижньосироватської сільської ради затвердити 

програму розвитку освіти Нижньосироватської сільської ради на 2022 - 2024 
роки. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Нижньосироватської сільської ради з питань планування соціально-
економічного розвитку, бюджету, фінансів, житлово-комунального 

господарства та управління комунальною власністю. 
 

 
 

Сільський голова                                               Вячеслав СУСПІЦИН 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету «Про проект 

програми розвитку освіти Нижньосироватської сільської 

ради на 2022 - 2024 роки» від 30.11.2021 р. № 156 

 
 
 

 
 

 
ПРОЕКТ 

Програма розвитку освіти 

 Нижньосироватської сільської ради  

на 2022-2024 роки  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

с. Нижня Сироватка 
2021 



1. Паспорт програми розвитку освіти Нижньосироватської сільської 

ради на 2022-2024 роки 
(далі Програма) 

 
1 Ініціатор розроблення 

програми 
Виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради 
2 Розробник програми Відділ освіти, культури, молоді, 

спорту та туризму 

Нижньосироватської сільської ради  
3 Відповідальний 

виконавець  програми 
Відділ освіти, культури, молоді, 

спорту та туризму 

Нижньосироватської сільської ради 
4 Учасники програми Нижньосироватська сільська рада, 

Відділ освіти, культури, молоді, 

спорту та туризму 

Нижньосироватської сільської ради, 

заклади освіти, громадські 

організації, батьки 
5 Терміни реалізації програми 2022-2024 роки 
6 Перелік місцевих  бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми 

Державний, місцевий бюджет  

7 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми 

21 996  тис. грн. 

 

  



2.Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма 

Цільова програма розвитку освіти Нижньосироватської сільської ради 

на 2022-2024 роки (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення 

стабільного розвитку освіти в громаді. 
У цій Програмі враховані завдання, визначені законами України, 

указами Президента України та урядовими документами в галузі освіти. 
  Програма розроблена відповідно до Конституції України, Конвенції 

«Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону 

дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету 

Міністрів України з питань освіти, документів Міністерства освіти і науки 

України. При цьому Програма максимально враховує положення нових 

законів, законопроектів і стратегічних документів, які прямо чи 

опосередковано будуть впливати на розвиток освіти. Відповідно, механізми 

реалізації та порядок фінансування Програми базуються на тісній кооперації з 

державними, обласними, районними програмами та програмами розвитку 

об’єднаної територіальної громади. 
Сучасна освіта стає стратегічною основою розвитку особистості. Вона 

формує, виховує людину, здатну до саморозвитку, до опрацювання 

різноманітної інформації, використання одержаних знань, які необхідні їй для 

подальшого життєвого та професійного вибору, допоможуть орієнтуватися в 

сучасних реаліях, бути підготовленою до життя. Цього потребує сучасне 

суспільство, ринок праці, що стрімко розвивається. 
Провідна роль у реалізації державної політики щодо зміцнення 

інтелектуального та духовного потенціалу нації, розвитку науки і техніки, 

збереження і примноження культурної спадщини належить педагогам. Саме 

тому надзвичайно важливим є якісна підготовка сучасного вчителя, його 

професійна компетентність та вдосконалення педагогічної майстерності, 

соціальний статус у суспільстві. 
Перехід від індустріального до інформаційно-технологічного 

суспільства неможливий без впровадження особистісно орієнтованих 

технологій навчання, максимальної індивідуалізації навчального процесу, 

створення умов для саморозвитку і самонавчання дітей, осмисленого 

визначення  ними своїх можливостей і життєвих цінностей.  
Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і 

науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка 

даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. 
З метою реалізації нових стандартів освіти приміщення закладів 

загальної середньої освіти потребують модернізації та покращення 



матеріально-технічної бази, а саме: сучасні ремонти, придбання навчальних 

комп’ютерних комплексів з мультимедійними засобами навчання та 

інтерактивними матеріалами (програмами) для вивчення базових предметів, 

придбання нових меблів, що забезпечуватимуть індивідуальні потреби 

кожної дитини та сприяти роботі дітей в малих групах, шафи для зберігання 

наочностей, роздаткових матеріалів, робоче місце вчителя, функціонування 

медіатеки та інклюзивно-ресурсної кімнати.  
2020-й став роком перших конкретних кроків у реформі системи 

шкільного харчування. Спочатку було розроблено та затверджено План 

заходів з реформування системи шкільного харчування (розпорядження 
Кабінету Міністрів від 5 серпня 2020 р. № 1008-р). Відбулося суттєве 
оновлення нормативної бази: 

 затверджено оновлений Санітарний регламент для закладів загальної 

середньої освіти; 

 затверджено нові Норми та Порядок організації харчування учнів; 
 затверджено нові гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових 

продуктів на потужностях, розташованих у закладах загальної середньої 

освіти; 

 розроблено методичні рекомендації щодо здійснення закупівель у сфері 
організації харчування в закладах освіти; 

 підготовлено методичні настанови для використання системи аналізу 

небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР). 
Наступним важливим кроком реформи буде імплементація змін на 

місцях, впровадження системи контролю, продовження модернізації 

харчоблоків та популяризації культури здорового харчування в 

суспільстві. Ремонти приміщень харчоблоків завершено, потребує 

покращення та оновлення технологічне обладнання харчоблоків, меблі в 

обідніх залах. 
Для забезпечення безперебійного руху шкільного автобуса необхідно 

здійснювати поточний  ремонт, щоденний технічний огляд, страхування 

транспортного засобу, придбати паливно-мастильні матеріали, шини. 
 Нагальною проблемою є забезпечення загальноосвітніх навчальних 

закладів навчальним обладнанням з природничо-математичних та 

технологічних дисциплін. 
Існує необхідність у створенні умов для реалізації інклюзивного 

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах та системному 

кваліфікованому психолого-педагогічному супроводі дітей з інвалідністю, їх 

батьків, що дасть змогу забезпечити право дітей з інвалідністю на родинне 

виховання. 
3. Визначення мети програми 

 

Метою Програми є забезпечення стабільного розвитку системи освіти 

регіону відповідно до вимог суспільства, економіки, забезпечення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1008-2020-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1008-2020-%D1%80#Text


особистісного розвитку дітей та молоді згідно з їх індивідуальними 

здібностями і потребами. 
 

4. Структура Програми 
І Надання дошкільної освіти 
ІІ Надання загальної середньої освіти 
ІІІ Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми 
IV Інші програми та заходи у сфері освіти 
V Напрями діяльності та заходи Програми 
 

5. Очікувані результати 
1. Забезпечення наступності і безперервності освіти у всіх її ланках. 
2. Реалізація державної політики у сфері освіти, підвищення якості освіти, 

впровадження Концепції «Нова українська школа». 
3. Забезпечення рівних умов для дітей та учнівської молоді у здобутті 

якісної загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти для 

самореалізації можливостей і потреб кожного громадянина. Запровадження 

альтернативних форм освіти.  
4. Створення умов адаптації, реабілітації та інтеграції в суспільство осіб з 

особливими освітніми потребами. 
5. Упровадження сучасних освітіх інновацій, інформаційно-

комунікаційних технологій. 
6. Створення сприятливих умов для пошуку, підтримки та розвитку 

обдарованих дітей та молоді. 
7. Забезпечення здобуття освіти в умовах, що гарантують збереження 

здоров`я, захист порав учнів в освітньому процесі, їх психологічну та фізичну 

безпеку. Забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного 

процесу. 
8. Запровадження у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах 

інклюзивного навчання з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх 

замінюють. 
 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Програма є довгостроковою та реалізовується впродовж 2022-2024 років. 

У разі потреби до неї вносяться зміни згідно з установленим порядком. 
Управління виконанням Програми та контроль за ходом виконання 

здійснюватиметься скоординованими діями сільської ради та відділу освіти, 

культури, молоді, спорту та туризму, у межах їх повноважень. 
Поточна системна діяльність з управлінського забезпечення реалізації 

Програми покладається на відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму, 
що передбачає організацію, планування, керівництво, координацію людських 

і матеріальних ресурсів упродовж усього періоду дії Програми, систематичне 

оцінювання впливу її реалізації на якісні зміни в освіті, окремих її складових. 



Поточний контроль за ходом реалізації Програми покладається на 

постійну комісію сільської ради з питань молоді, освіти, культури, охорони 

здоров’я та соціального захисту.  
Відкритість управлінських дій буде забезпечуватися прилюдним 

звітуванням про хід реалізації Програми на офіційному сайті сільської ради, а 

також прозорістю використання фінансових ресурсів. 
 

7. Напрями діяльності та заходи Програми 
Напрями діяльності та заходи Програми, строки їх виконання та 

очікуваний результат наведено в додатку. 
 

8. Фінансове забезпечення 
 Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок 

коштів державного, обласного, місцевого бюджету у межах видатків на галузь 

освіти на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших, не 

заборонених чинним законодавством, джерел фінансування. 
 Перелік заходів і завдань Програми з орієнтовними обсягами їх 

фінансування наведений у додатку  до Програми. 
 



Додаток до Програми розвитку освіти 

Нижньосироватської сільської ради на                    

2022-2024 роки 
 

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку освіти  
Нижньосироватської сільської ради на 2022-2024 роки 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 
Перелік заходів програми Строк вико-

нання заходу 
Виконавці Джерела 

фінансування 
Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. грн., у 

тому числі: 

Очікувані 

результати 

2022 2023 2024 

Надання дошкільної освіти 
1. Забезпечення 

конституційних прав 

і державних гарантій 

щодо доступності 

здобуття дошкільної 

освіти дітьми 

дошкільного віку, 

створення безпечного 

освітнього 

середовища 

1.1. Забезпечення створення 

належих умов для надання на 

належному рівні дошкільної освіти та 

виховання дітей (закупівля меблів, 

розвиваючих методик, технологічного 

обладнання для харчоблоків  та ін.) 

2022-2024 ВОКМСТ, 

заклади 

дошкільно

ї освіти 

Місцевий 

бюджет 
100 100 100 Підвищення 

якості надання 

освітніх 

послуг. 
Підвищення 

рівня 

охоплення 

дошкільною 

освітою дітей 

дошкільного 

віку. 

Реалізація 

завдань щодо 

ранньої 

соціалізації 

дітей з 

особливими 

потребами  

1.2. Забезпечення закладів дошкільної 

освіти сучасною комп’ютерною та 

мультимедійною технікою, 

модернізація матеріально-технічної 

бази, впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій 

2022-2024 ВОКМСТ, 

заклади 

дошкільно

ї освіти 

Місцевий 

бюджет 
50 50 50 

1.3. Встановлення систем фільтрації 

води та їх обслуговування 
2022-2024 ВОКМСТ, 

ЗДО 
Місцевий 

бюджет 
10 50 20 

1.4. Забезпечення здійснення заходів 

цивільного захисту та пожежної 

безпеки у закладах дошкільної освіти 

2022-2024 ВОКМСТ, 

ЗДО 
Місцевий 

бюджет 
50 50 50 

1.5. Проведення поточних ремонтів 

закладів дошкільної освіти 

(харчоблоків, санітарних кімнат, 

2022-2024 ВОКМСТ Місцевий 

бюджет 
100 200 200 



кабінетів медичних сестер, групових 

кімнат, ганків) 
1.6. Створення умов для розвитку і 

виховання дітей з особливими 

освітніми потребами (відкриття 

інклюзивних груп у дошкільних 

навчальних закладах) 

2022-2024 ВОКМСТ, 

заклади 

дошкільно

ї освіти 

Місцевий 

бюджет 
50 50 50 

1.7. Забезпечення здійснення заходів 

згідно з Законом України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб» (з 

метою забезпечення заходів 

запобігання виникнення та поширення 

коронавірусної хвороби (COVID-19) 

2022-2024 ВОКМСТ, 

заклади 

дошкільно

ї освіти 

Місцевий 

бюджет 
32 40 40 

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 
2. Забезпечення рівного 

доступу до якісної 

освіти, створення 

безпечного 

освітнього 

середовища 

2.1. Забезпечення надання якісної, 

сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова українська 

школа». Забезпечення закладів 

загальної середньої освіти сучасною 

комп’ютерною та мультимедійною 

технікою, новими меблями, 

обладнанням для кабінетів з 

природничо-математичних та 

технологічних дисциплін  

2022-2024 ВОКМСТ Місцевий 

бюджет, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

800 1 000 1 000 Підвищення 

якості 

загальної 

середньої 

освіти. 

Створення 

комфортних та 

безпечних 

умов 

перебування 

дітей  

 2.2. Забезпечення проведення 

реконструкції, капітального та 

поточного ремонту будівель, споруд, 

комунікацій, прилеглої території та 

обладнання закладів загальної 

середньої освіти  

2022-2024 ВОКМСТ Місцевий 

бюджет, 

державний 

бюджет 

13 
000 

500 500 

 2.3. Відкриття на базі загальноосвітніх 

навчальних закладів класів з 

інклюзивною формою навчання 

2022-2024 ВОКМСТ, 

ЗЗСО 
Місцевий 

бюджет, 

субвенція з 

100 100 100 



державного 

бюджету 
 2.4. Обслуговування шкільного 

автобуса для підвезення учнів до місця 

навчання та у зворотному напрямку.  
Підвезення учителів до місця роботи та 

у зворотному напрямку  

2022-2024 ВОКМСТ Місцевий 

бюджет 
200 200 200 

 2.5. Встановлення доплати до 

посадового окладу педагогічним 

працівникам, які підготували 

переможців міжнародних, 

всеукраїнських, обласних учнівських 

олімпіад, турнірів, конкурсів, 

спортивних змагань у розмірі 30% до 

посадового окладу 

2022-2024 ВОКМСТ  Місцевий 

бюджет, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

200 200 200 

 2.6. Забезпечення здійснення заходів 

згідно з Законом України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб» (з 

метою забезпечення заходів 

запобігання виникнення та поширення 

коронавірусної хвороби (COVID-19) 

2022-2024 ВОКМСТ, 

ЗЗСО 
Місцевий 

бюджет, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

50 50 50 

 2.7. Забезпечення здійснення заходів 

цивільного захисту та пожежної 

безпеки 

2022-2024 ВОКМСТ, 

ЗЗСО 
Місцевий 

бюджет, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

300 300 300 

Надання позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 
3. Розвиток 

позашкільної освіти, 

створення 

відповідних умов для 

всебічного розвитку 

3.1. Забезпечення розширення мережі гуртків 

та інших творчих об’єднань у навчальних 

закладах 

2022-2024 ВОКМСТ, 

ЗЗСО 
Місцевий 

бюджет  
200 300 300 Збільшення 

кількості 

гуртків та 

творчих 

об’єднань 

дітей та 

3.2. Сприяння участі у масових заходах, 

конкурсах, фестивалях, виставках за 

напрямами позашкільної освіти 

2022-2024 ВОКМСТ, 

ЗЗСО 
Місцевий 

бюджет  
20 20 20 



дитини засобами 

позашкільної освіти 
3.3. Проведення військово-спортивної дитячо-
юнацької гри «Сокіл» («Джура») та інших 

заходів та змагань на території закладів освіти 

2022-2024 ВОКМСТ, 

ЗЗСО 
Місцевий 

бюджет  
50 50 50 учнівської 

молоді. 

Охоплення 

якісною 

позашкільною 

освітою 
 

Інші програми та заходи у сфері освіти 
4. Забезпечення 

фінансування 

закладів освіти, 

контроль за веденням 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

4.1. Забезпечення складання і надання 

кошторисної, звітної, фінансової 

документації, фінансування установ 

згідно з затвердженими кошторисами 

2022-2024 ВОКМСТ, 

ЗЗСО 
Місцевий 

бюджет  
- - - Дотримання 

вимог 

законодавст

ва щодо 

ведення 

бухгалтерсь

кого обліку, 

централізов

ане 

господарськ

е 

обслуговува

ння закладів 

освіти 

4.2. Модернізація матеріально-
технічної бази, оснащення сучасним 

обладнанням, меблями 

2022-2024 ВОКМСТ, 

ЗЗСО 
Місцевий 

бюджет  
80 100 100 

4.3. забезпечення надання допомоги 

дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, яким 

виповнюється 18 років 

2022-2024 ВОКМСТ, 

ЗЗСО 
Місцевий 

бюджет  
4 4 6 

РАЗОМ: 15 
396 

3 264 3 336 21 996 тис. грн 

 
 

Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                                 Юлія ПРОЦЕНКО  

 
 

 
 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 157 
 

від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 

 
Про проект програми «Безпечне та 

якісне харчування в закладах освіти 
Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району на 2022-2024 рік»  
 

Керуючись п.п. 1 п. «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши проект програми «Безпечне та якісне 

харчування в закладах освіти  Нижньосироватської сільської ради Сумського 

району на 2022-2024 рік», виконавчий комітет Нижньосироватської сільської 

ради вирішив: 
 

1. Погодити проект програми «Безпечне та якісне харчування в закладах 

освіти Нижньосироватської сільської ради Сумського району на 2022-2024 
рік»  (додаток 1). 

2. Рекомендувати сесії Нижньосироватської сільської ради затвердити 

програму «Безпечне та якісне харчування в закладах освіти 
Нижньосироватської сільської ради Сумського району на 2022-2024 рік». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Нижньосироватської сільської ради з питань планування соціально-
економічного розвитку, бюджету, фінансів, житлово-комунального 

господарства та управління комунальною власністю. 
 

 
 

 
Сільський голова                                               Вячеслав СУСПІЦИН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету «Про проект програми 

«Безпечне та якісне харчування в закладах освіти 
Нижньосироватської сільської ради Сумського району на 2022-
2024 рік»  від 30.11.2021 р. № 157 

 
 

 
 

ПРОЕКТ 
 

 

ПРОГРАМА 
«Безпечне та якісне харчування в закладах освіти         

Нижньосироватської сільської ради Сумського 

району на 2022-2024 рік» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Нижня Сироватка 

2021 



 
ПАСПОРТ 

Програми «Безпечне та якісне харчування в закладах освіти 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району                                
на 2022-2024 роки» 

 (далі Програма) 
 

1 Ініціатор розроблення 
Програми 

Виконавчий комітет 
Нижньосироватської 
сільської ради 

2 Розробник Програми Відділ освіти, культури, молоді, 
спорту та туризму 

Нижньосироватської сільської ради 
3 Відповідальний виконавець 

Програми 
Відділ освіти, культури, молоді, 
спорту та туризму 

Нижньосироватської сільської ради 
4 Учасники Програми Відділ освіти, культури, 

молоді, спорту та туризму 

Нижньосироватської 
сільської ради; 
заклади освіти 

5 Термін реалізації Програми 2022-2024 рік 
6 Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть участь 
у виконанні 
Програми 

Місцевий бюджет, інші джерела 

7 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми - 
всього, тис. грн. 

381,0 тис.грн. 

 

  



1. Стан та аналіз основних проблем, на розв`язання яких спрямована 

Програма 
Турбота про здоров`я дітей є одним з основних показників ставлення 

держави до проблем підростаючого покоління. Разом з тим, на сьогоднішній 
день стан здоров`я дітей в Україні викликає найбільшу стурбованість. 
Упродовж останніх років зберігається тенденція до його погіршення, яка 
обумовлена впливом різних негативних факторів соціально-економічного, 
екологічного та психоемоційного характеру. 

Академія медичних наук України констатує, що 80% випускників шкіл 
мають хронічні захворювання, що часто призводить до зниження 
працездатності та соціальної активності молодої людини. Тому збереження 
здоров`я дітей громади, відновлення їх життєвих сил шляхом організації 
якісного, повноцінного харчування, оздоровлення та відпочинку є важливим 
напрямком державної політики на сучасному етапі. Програма розроблена 
відповідно до Закону України «Про державний контроль за дотриманням 
законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 
походження, здоров`я та благополуччя тварин», Закону України «Про основні       
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Закону 
України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя  
населення», обов`язкового мінімального переліку досліджень сировини 
продукції тваринного та рослинного походження. 
 

2. Мета Програми 
Основною метою Програми є забезпечення повноцінного, якісного та 

калорійного харчування дітей в школах, дошкільних закладах, постачання 
безпечних та якісних продуктів харчування та сировини, зміцнення 
матеріально-технічної бази харчоблоків закладів освіти, залучення до 
постачання продуктами харчування місцевих сільськогосподарських 
виробників та переробників. 
 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 
Проблемні питання забезпечення повноцінного, якісного та калорійного 

харчування дітей в закладах освіти передбачається вирішити шляхом: 

1) вдосконалення професійного рівня учасників що задіяні в організації 
харчування дітей; 

2) покращення роботи мережі їдалень закладів загальної середньої та 
дошкільної освіти; 

3) проведення в установленому порядку тендерів на постачання 

доброякісної і безпечної продукції і сировини за участю представників 
Головного управління Держпродспоживслужби; 

4) дотримання норм харчування та калорійності страв; 



5) забезпечення санітарно-епідемічних вимог в закладах освіти де 
здійснюють харчування дітей; 

6) контроль за картотекою справ, погодження двотижневих 
перспективних меню; 

7) покращення матеріально-технічної бази їдалень закладів загальної 
середньої та дошкільної освіти; 

8) лабораторне підтвердження безпечності і якості сировини та харчових 
продуктів, які використовуються для харчування дітей та учнів; 

Програма реалізується протягом 2022 - 2023 року. Обсяги та напрямки 
видатків з бюджету Нижньосироватської сільської територіальної громади 
визначаються рішенням Нижньосироватської сільської ради в межах наявних 
фінансових ресурсів. 

Обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми становить 

381,0 тис. гривень. 
 

4. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 
1) здійснення комісійних обстежень закладів освіти щодо підготовки до 

нового навчального року; 

2) проведення моніторингових лабораторних досліджень об`єктів 
санітарних заходів (дослідження води, готових страв, поставленої продукції); 

3) лабораторний контроль сировини та продуктів, які використовуються 
для харчування дітей за показниками безпеки і якості. 

Очікувані результати – забезпечення збереження здоров`я дітей, 
запобігання гострих кишкових інфекцій в закладах загальної середньої та 
дошкільної освіти (Додаток 1). 

 
5. Напрями діяльності та заходи Програми 

Напрями діяльності та заходи Програми, строки їх виконання, очікувані 
результати наведено у додатку 1 до Програми. 

 
6. Організація виконання, координація та контроль 

за ходом виконання Програми 
Організація та координація виконання Програми покладається на Відділ 

освіти, культури, молоді, спорту та туризму Нижньосироватської сільської 
ради. 

Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет 
Нижньосироватської сільської ради Сумського району. 



Додаток 1 
до програми «Безпечне та якісне харчування в 

закладах освіти Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району на 2022-2024 роки» 

Напрямки діяльності та заходи Програми 
№ з/п Назва 

напряму 

діяльності 

Перелік заходів 

Програми 
Термін 
викона

ння 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансув

ання 

Усього Обсяг фінансування Очікувані 

результати 

20
22 

20
23 

20
24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.1 Удосконален 

ня системи 

управління 

процесом 

організації 

харчування у 

закладах освіти 

Здійснення 

контролю за 

станом підготовки 

їдальнь та 

харчоблоків 

закладів освіти до 

початку нового 

навчального року 

2022- 
2024 
роки 

Відділ освіти, 

культури, молоді, 

спорту та туризму 

Нижньосироватськ

ої сільської ради, 

представники 

Держпродспоживсл 

ужби в Сумській 
області, керівники 

закладів освіти 

- Не 

потребу

є 

фінансу

ва ння 

- - - Створення 

належних 

умов 

організації 

харчування 

учнів та 

вихованців 

1.2 Проведення 

моніторингових 

лабораторних 

досліджень 

об’єктів 

санітарних 

заходів 

2022- 
2024 
роки 

Відділ освіти, 

культури, молоді, 

спорту та туризму 

Нижньосироватськ

ої сільської ради, 

представники 

Держпродспоживсл 
ужби в Сумській 

області 

Місцевий 

бюджет 
30,0 10,0 10,0 10,0  

1.3 Лабораторний 

контроль 

сировини та 

продуктів, які 

2022- 
2024 
роки 

Відділ освіти, 

культури, молоді, 

спорту та туризму 

Нижньосироватськ

Місцевий 

бюджет 
30,0 10,0 10,0 10,0  



використовуються 

для харчування 

дітей за 
показниками 

безпеки і якості 

ої сільської ради, 

представники 

Держпродспоживсл 
ужби в Сумській 

області 
1.4 Проведення 

заходів з 

дератизації та 

дезінсекції 

2022- 
2024 
роки 

Відділ освіти, 

культури, молоді, 

спорту та туризму 

Нижньосироватськ

ої сільської ради, 

представники 

Держпродспоживсл 

ужби в Сумській 
області 

Місцевий 

бюджет 
120,0 40,0 40,0 40,0  

1.5 Заходи з 

утилізації 

харчових відходів 

2022- 
2024 
роки 

Відділ освіти, 

культури, молоді, 

спорту та туризму 

Нижньосироватськ

ої сільської ради, 

представники 

Держпродспоживсл 

ужби в Сумській 
області 

Місцевий 

бюджет 
21,0 7,0 7,0 7,0  

1.6 Заходи з 

підтримки та 

підвищення 

ефективності 

застосування 

системи НАССР 

2022- 
2024 
роки 

Відділ освіти, 

культури, молоді, 

спорту та туризму 

Нижньосироватськ

ої сільської ради, 

представники 

Держпродспоживсл 

ужби в Сумській 
області 

- Не 

потребу

є 

фінансу

ва ння 

- - -  

Разом    Усього 201,0 67,0 67,0 67,0  



за напрямом 1    Місцевий 
бюджет 

201,0 67,0 67,0 67,0  

Інші 

джерела 
- - - - 

2.1 Покращення 

умов праці та 

підвищення 

кваліфікації 

працівників 

харчоблоків 

закладів освіти 

Проведення 

регулярних 

медичних оглядів 

працівників 

харчоблоків 

2022- 
2024 
роки 

Відділ освіти, 

культури, молоді, 

спорту та туризму 

Нижньосироватськ

ої сільської ради, 

представники 

Держпродспоживсл 

ужби в Сумській 

області, керівники 
закладів освіти 

Місцевий 

бюджет 
120,0 40,0 40,0 40,0 Створення 

безпечних 

умов 

організації 

харчування 

2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Організація та 

проведення 

семінарів і 

навчання 

працівників 

харчоблоків з 

питань, 

пов’язаних з 

дотриманням 

санітарних норм і 

правил під час 

організації 
харчування учнів 

та вихованців 

2022- 
2024 
роки 

Відділ освіти, 

культури, молоді, 

спорту та туризму 

Нижньосироватськ

ої сільської ради, 

представники 

Держпродспоживсл 

ужби в Сумській 

області 

- Не 

потребу

є 

фінансу

ва ння 

- - - Забезпеченн

я 

дотримання 

санітарного 

законодавст

ва під час 

організації 

харчування 

2.3 Забезпечення 

працівників 

харчоблоків 

закладів освіти 

2022- 
2024 
роки 

Відділ освіти, 

культури, молоді, 

спорту та туризму 

Нижньосироватськ

Місцевий 

бюджет 
60,0 20,0 20,0 20,0 Виконання 

санітарно- 
гігієнічних 

вимог щодо 

організації 



спеціальним 

одягом 
ої сільської ради, 

заклади освіти 
харчування 

    Усього 180,0 60,0 60,0 60,0  
Разом за напрямом 2    Місцевий 

бюджет 
180,0 60,0 60,0 60,0  

Інші 

джерела 
- - - - 

Усього за Програмою    Усього 381,0 127,0 127,0 127,0  
Місцевий 
бюджет 

381,0 127,0 127,0 127,0 

Інші 
джерела 

- - - - 

 
 

Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                                                Юлія ПРОЦЕНКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 158 
 

від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 

 
Про проект програми «Організація 

харчування дітей ЗЗСО та ЗДО 

Нижньосироватської сільської ради 

на 2022-2024 роки»  
 

Керуючись п.п. 1 п. «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» та розглянувши проект програми «Організація харчування дітей ЗЗСО 

та ЗДО Нижньосироватської сільської ради на 2022-2024 роки», виконавчий 

комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Погодити проект програми «Організація харчування дітей ЗЗСО та ЗДО 

Нижньосироватської сільської ради на 2022-2024 роки»  (додаток 1). 
2. Рекомендувати сесії Нижньосироватської сільської ради затвердити 

програму «Організація харчування дітей ЗЗСО та ЗДО Нижньосироватської 

сільської ради на 2022-2024 роки». 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Нижньосироватської сільської ради з питань планування соціально-
економічного розвитку, бюджету, фінансів, житлово-комунального господарства 

та управління комунальною власністю. 
 

 

 
Сільський голова                                               Вячеслав СУСПІЦИН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету «Про проект 

програми «Організація харчування дітей ЗЗСО 

та ЗДО Нижньосироватської сільської ради на 

2022-2024 роки» від 30.11.2021 р. № 158 
 

 
 
 
 
 

ПРОЕКТ 
 

ПРОГРАМА 
«Організація харчування 

дітей ЗЗСО та ЗДО Нижньосироватської 

сільської ради на 2022-2024 роки» 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Нижня Сироватка 
2021 



ПАСПОРТ 
Програми «Організація харчування 

дітей ЗЗСО та ЗДО Нижньосироватської сільської ради  
на 2022-2024 роки» 

 

1. Назва Програми:  
Організація харчування дітей ЗЗСО та ЗДО Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області на 2022-2024 роки. 
 

2. Підстава для розроблення:  Закони України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», «Про внесення змін до 

Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28 

грудня 2014 року № 79-VIII, постанова Кабінету Міністрів України від 24 

березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації 

харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», 
постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про 

організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах», Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти 

затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України 25 вересня 2020 

№ 2205. 
 

3. Розробник Програми: відділ освіти, культури, молоді, спорту та 

туризму Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської 

області. 
 

4. Відповідальні за виконання: Нижньосироватська сільська рада; 

відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Нижньосироватської 

сільської ради; заклади освіти. 
 

5. Мета Програми: Виконання чинного законодавства України щодо 

створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації 

харчування, забезпечення школярів безкоштовним, раціональним і якісним 

харчуванням. 
                          
6. Строки виконання Програми: початок – 01.01.2022 рік,  

закінчення – 31.12.2024 рік. 
 
7. Етапи виконання: Програма виконується в три етапи. 
 
 
 

 
 
 
 
 



1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма та обґрунтування 

необхідності їх розв’язання 
 
Програма «Організація харчування дітей ЗЗСО та ЗДО Нижньосироватської  

сільської  ради  на  2022-2024  роки»  (далі - Програма) розроблена  відповідно 

до  Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

охорону дитинства», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім'ям», «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи 

міжбюджетних відносин» від 28 грудня 2014 року № 79-VIII, постанова Кабінету 

Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та 

Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку», постанова Кабінету Міністрів України від 19 

червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів 

у загальноосвітніх навчальних закладах», Санітарний регламент для закладів 

загальної середньої освіти затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я 

України 25 вересня 2020 № 2205. 
Для збереження  здоров’я  дітей,  їх  всебічного розвитку,  навчання  і  

виховання, постає питання  створення  умов повноцінного і раціонального 

харчування, яке є одним  із  основних  факторів  впливу  на здоров’я дітей. 
Державою гарантується забезпечення харчування учнів 1-4 класів та дітей 

пільгових  категорій,  тому  організація  харчування  дітей  у  закладах освіти 

належить до пріоритетних завдань  Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району, як органу місцевого самоврядування. 
Першочерговим  завданням  є  створення  єдиної  системи  організації 

харчування,  яка  дозволить  удосконалити  діючу  систему  організації 

харчування,  поліпшити  контроль  за  якістю  сировини  й  готової  продукції,  а 

також  дасть  змогу  впровадити  єдине циклічне  меню  у  закладах освіти   і 

водночас, забезпечить ефективне і прозоре використання бюджетних коштів. 
У разі, якщо вартість закупівлі продуктів харчування не підпадає під сферу 

застосування  Закону  України  «Про  публічні закупівлі», закупівлю,  по  

можливості,  здійснювати  у інших постачальників,  які здійснюватимуть  

постачання  продуктів  харчування  власним  транспортом  безпосередньо  до   

закладів освіти  сільської  ради  по  асортименту та в кількості, визначеному 

керівниками закладів освіти. 
Розробка  Програми  обумовлена  необхідністю  створення  умов  для 

організації  повноцінного  і  якісного  харчування  дітей підпорядкованих 

закладів освіти. 
Сьогодні має місце поступове зростання поширеності серед підростаючого 

покоління захворювань органів травлення, що безпосередньо залежить від якості 

та організації харчування. Тому постала необхідність сприяння організації 

повноцінного, безпечного та якісного харчування у  закладах освіти. 
Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, 

психічне та духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього 

комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. Одним з 

основних завдань сучасної освітньої політики при організації освітнього процесу 



є збереження здоров’я та формування здорового способу життя у підростаючого 

покоління. При цьому важливе значення має організація харчування учнів у 

закладах освіти, дотримання фізіологічних та санітарних норм, забезпечення 

продуктами натурального походження з високою харчовою і біологічною 

цінністю, формування відповідального ставлення дітей до власного здоров’я та 

вироблення навичок здорового способу життя, формування культури харчування 

з ранніх дитячих років. 
В оперативному управлінні відділу освіти, культури, молоді, спорту та 

туризму Нижньосироватської сільської ради перебуває 2 заклади загальної 

середньої освіти та 2 заклади дошкільної освіти. Два заклади загальної середньої 

освіти та 2 заклади дошкільної освіти мають власні їдальні, в яких  створені  

відповідні  умови  для  організації харчування дітей  на достатньому рівні. 

Відповідно до категорій дітей, згідно законодавства, гарячим харчуванням 

охоплено учнів ЗЗСО та вихованців ЗДО. 
Слід зазначити, що якість організації харчування та обслуговування дітей 

залежить від загальної організації роботи  їдальні, на що впливає багато 

факторів: стан матеріально-технічної бази, санітарний стан, використання нових 

форм обслуговування, тощо. 
Виходячи з вищевикладеного, розроблено  Програму «Організація  

харчування  дітей ЗЗСО та ЗДО Нижньосироватської сільської  ради Сумського 

району Сумської області на  2022-2024  роки»  для створення та забезпечення 

умов для організації повноцінного і якісного харчування вихованців і здобувачів 

освіти закладів освіти Нижньосироватської сільської ради. 
2. Мета та завдання Програми 

2.1. Основна мета Програми – це  виконання чинного законодавства України 

щодо створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня 

організації харчування, забезпечення школярів безкоштовним, раціональним і 

якісним харчуванням. 
2.2. Основними завданнями Програми є створення умов для повноцінного 

харчування дітей та забезпечення безкоштовним харчуванням наступні категорії 

здобувачів освіти: 
- дітей-сиріт; 
- дітей позбавлених батьківського піклування; 
- дітей з особливими освітніми потребами; 
- учнів 1-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону 

України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (за 

довідкою); 
- учнів, батьки яких є учасниками бойових дій в зоні АТО\ООС або загинули 

в зоні АТО\ООС; 
- дітей, вимушених переселенців. 
 2.3. Реалізація Програми дасть змогу: 
- створити єдину та якісну систему харчування в підпорядкованих закладах 

освіти; 
- забезпечити харчуванням учнів 1-4 класів (50% з місцевого бюджету, 50% 

кошти батьків), учнів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, позбавлених 



батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до 

Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», 

дітей учасників АТО\ООС, дітей, вимушених переселенців; 
- створити умови, що сприяють зміцненню здоров`я дітей, їх гармонійному 

розвитку; 
- збільшити кількість вихованців, охоплених гарячим харчуванням; 
- поліпшити якість харчування дітей закладів освіти; 
- формувати навички правильного та здорового харчування; 
- впроваджувати нові технології в організації харчування. 

3. Основні заходи Програми 
№ 

п/п 
Заходи 

Джерела 

фінансування 
Виконавці 

Термін 

виконання 

1.Організаційно-методичне забезпечення 

1.1 

Створення єдиної системи 

організації харчування у 

закладах загальної середньої 

освіти 

Не потребує 
Керівники 

закладів освіти 
Постійно 

1.2 
Оформлення інформаційних 

куточків для учнів та батьків 

щодо харчування дітей 
Не потребує 

Керівники 

закладів освіти  
Постійно 

1.3 

Складання та оновлення 

бази даних дітей, які 

потребують безкоштовного 

харчування 

Не потребує 
Керівники 

закладів освіти 
Постійно 

1.4 

Залучення працівників 

медичних установ до 

профорієнтаційної та 

санітарно-просвітницької 

роботи зі школярами щодо 

правильного харчування 

 
 
 
Не потребує 

 
 
 
Керівники 

закладів освіти 

 
 
 
2022-2024 роки 

1.5 
Організація та проведення 

нарад для працівників 

харчоблоків 
Не потребує 

Керівники 

закладів освіти 
Постійно 

2. Організація харчування у ЗЗСО та ЗДО 

2.1 
Забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей пільгових 

категорій 
480000 грн.  

Бухгалтерія 

відділу 
2022-2024 роки 

2.2 
Забезпечення безкоштовним 

харчуванням учнів 1-4 класів  
235000 грн. 

Бухгалтерія 

відділу 
Постійно 

2.3 
Організація харчування 

дітей у таборах відпочинку 

при закладах освіти 

57000 грн., інші 

джерела 

фінансування, не 

Бухгалтерія 

відділу 
В період 

оздоровлення 



заборонені 

законодавством 

2.4 

Дотримання санітарно-
гігієнічних норм щодо 

організації харчування, 
оптимального режиму 

роботи їдалень 

Не потребує 
Керівники 

навчальних 

закладів 
Постійно 

2.5 

Проведення перевірок щодо 

організації харчування у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах 

Не потребує 

Відділ освіти, 

культури, 

молоді,спорту 

та туризму 

2 рази в рік 

3. Підвищення якості харчування учнів 

3.1 
Розробка перспективного 

чотирьохтижневого меню 
Не потребує Заклади освіти Постійно 

3.2 

Контроль за якістю та 

безпекою, дотриманням 

термінів, умов зберігання та 

реалізації продуктів, за 

поставкою продуктів 

харчування з наявністю 

сертифікатів відповідності, 

посвідчень про якість 

 
 
 
 
Не потребує 

 
 
 
Заклади освіти  

 
 
 
 
Постійно 

3.3 

Організація роботи щодо 

підготовки шкільних їдалень 

до початку нового 

навчального року 

Не потребує Заклади освіти 
Щорічно до 25 

серпня 

 
3. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюється з місцевого бюджету 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району відповідно до кошторису, 

після затвердження його рішенням сесії Нижньосироватської сільської  ради в 

межах бюджетних асигнувань, а також за рахунок інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством України.  
Кошти місцевого бюджету використовуються для забезпечення організації 

харчування у закладах освіти Нижньосироватської сільської ради Сумського 

району, а саме: 
- харчування учнів 1-4 класів (50% з місцевого бюджету, 50% кошти 

батьків); 
- харчування дітей–сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, 

дітей з особливими освітніми потребами;   
- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;  
- дітей учасників АТО\ООС; 
- дітей, вимушених переселенців. 



Для звільнення від оплати за харчування  батьки (особи, які їх заміняють) на 

ім'я керівника закладу освіти, в якому виховується їх дитина, надають такі 

документи: 
- Діти-сироти або діти,  позбавлені батьківського піклування: заяву на ім'я 

керівника закладу освіти та розпорядження про статус дитини. 
- Діти з особливими освітніми потребами: заяву на ім'я керівника закладу 

освіти, копію посвідчення про статус дитини. 
- Діти із малозабезпечених сімей: заяву батьків на ім'я керівника закладу 

освіти, довідку про отримання допомоги як малозабезпеченим сім’ям,   видану 

управлінням соціального захисту населення. 
- Діти  учасників АТО\ООС: заяву на ім'я керівника закладу освіти, копію 

паспорта батьків; копію ідентифікаційного коду батьків; копію посвідчення 

учасника бойових дій або довідки про участь в антитерористичній операції, 

видану та скріплену печаткою уповноважених органів, зокрема Міністерства 

оборони України (військовими комісаріатами, військовими частинами тощо), 

Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної 

прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій тощо або їх територіальними органами, копію 

свідоцтва про шлюб (при потребі); копію свідоцтва про смерть (для членів сім'ї 

загиблих, померлих). 
 

4. Очікувані результати виконання Програми 
Завдяки реалізації заходів Програми на 2022-2024 роки прогнозується 

створення сприятливих умов для вдосконалення системи організації харчування 

вихованців закладів освіти. 
Відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування та продовольчої 

сировини покладається на підприємство, яке надає послуги з забезпечення 

продуктами харчування, готової продукції  та  керівника закладу. 
 Відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму Нижньосироватської 

сільської ради:   
1. Для  організації харчування учнів у закладах загальнорї середньої освіти, 

дошкільної освіти проводити конкурсні торги на послуги з організації 

зебезпечення продуктами харчування дітей. 
2. Заключати договори на постачання продуктів харчування з 

підприємствами та організаціями, які мають відповідні дозволи і ліцензії. 
3. Своєчасно укладати договір з Управлінням Головного управління 

Держсанслужби у Сумській області для проведення робіт по дезинсекції та 

дератизації приміщень шкільних їдалень.  
4. Вживати заходи спільно з директорами шкіл, дошкільних закладів,  

керівництвом підприємства та робітниками їдалень щодо активного 

впровадження сучасних прогресивних форм обслуговування, які сприяють 

максимальному залученню дітей до гарячого харчування. 
Керівники закладів загальної середньої освіти, дошкільної освіти: 



1. Несуть відповідальність за організацію харчування дітей у закладах 

загальної середньої освіти, дошкільної освіти, дотримання вимог санітарно-
гігієнічних  і санітарно-протиепідемічних правил і норм. 

 2. Наказом керівника закладу призначають особу, відповідальну за 

організацію харчування дітей. 
3. Призначають відповідальних представників з числа працівників шкіл, 

дошкільних закладів, на яких покладається обов’язок вести облік та розрахунки 

харчування учнів. 
4. Створюють бракеражну комісію у складі: медичної сестри, 

відповідальної особи від закладу за організацію харчування дітей, завідуючого 

виробництвом. 
5. Затверджують графік харчування дітей та доводять до відома класних 

керівників, вихователів, учнів, батьків. 
6. Щоденно підписують  меню-розклад. 
7. Проводять у школах, дошкільних закладах санітарно-просвітницьку 

роботу серед учнів та батьків щодо гігієнічних засад харчування, режиму 

харчування дітей, раціонального харчування, профілактики захворювань, 

пов’язаних із харчуванням; організовують роботу (лекції, семінари, вікторини, 

дні здоров’я,  дні культурного харчування) із формування навичок культури 

харчування, етики прийому їжі. 
8. Організовують проведення щоденного вологого прибирання залів 

шкільних, дошкільних  їдалень (підлоги, меблів) техперсоналом закладів. 

9. Проводять поточний ремонт приміщень харчоблоку , забезпечують 

поточний ремонт технологічного, торгівельно-холодильного та іншого 

обладнання, проводять ремонт меблів у шкільних, дошкільних їдальнях та 

підсобних приміщеннях. 
10. Забезпечують контроль за витратами енергоносіїв, бюджетних коштів 

та інших фінансових надходжень. 
11. Здійснюють контроль за організацією харчування дітей. 
12. Організовують комплектування харчоблоків кваліфікованими 

спеціалістами. 
13. Забезпечують виробничі підрозділи столовим посудом, приладами, 

кухонним інвентарем, спецодягом, миючими засобами відповідно до діючих 

норм оснащення, обліковують це майно на власному балансі. 
14. Організовують харчування дітей за перспективним двотижневим меню, 

погодженим з відповідною санітарно-епідеміологічною службою. 
15. Затверджують щоденне  меню-розклад. 
16. Забезпечують суворе дотримання правил прийому продовольчих 

товарів та сировини, вимог до кулінарної переробки харчових продуктів, а також 

умов, терміну зберігання та реалізації продуктів, що швидко псуються. 
17. Забезпечують щоденно належний санітарний стан приміщень 

шкільних, дошкільних їдалень, обладнання та інвентарю. 
18. Організовують харчування дітей, які мають пільги з оплати за харчування, за 

рахунок бюджетних коштів згідно зі списками. 



У результаті реалізації комплексу заходів, визначених Програмою, 

очікується досягнення таких основних кількісних та якісних показників цієї 

сфери: 
- створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я дітей, їх гармонійному 

розвитку; 
- забезпечення якісного та збалансованого харчування вихованців; 
- організація харчування дітей пільгових категорій (відповідно до чинного 

законодавства України); 
- забезпечення безкоштовним харчуванням школярів 1-4 класів та іншої 

категорії дітей, визначеної цією Програмою та згідно законодавства; 
- збільшення кількості вихованців, охоплених гарячим харчуванням; 
- формування навичок правильного та здорового харчування підростаючого 

покоління; 
- змінення підходу до організації харчування через створення єдиної гнучкої 

та якісної системи харчування в ЗЗСО та ЗДО Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району; 
- раціонального і ефективного використання бюджетних коштів; 
- затвердження Програми дасть можливість розробити і затвердити єдине 

зимово-весняне, літньо-осіннє меню для ЗДО та меню для ЗЗСО на І і ІІ семестри, 

оздоровчий період на термін дії Програми. 
 

5. Джерела фінансування Програми 
Фінансування Програми може здійснюватися за рахунок коштів місцевого 

бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством 

України. 
Обсяг фінансування Програми коригується щороку під час складання 

проекту місцевого бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених 

головним розпорядником бюджетних коштів, відповідальним за виконання 

завдань і заходів Програм. 
 

6. Строки та етапи виконання Програми 
Строки виконання – з початку 2022 року до кінця 2024 року. Програма 

виконується в один етап. 
 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
Координація за ходом виконання Програми покладається на відділ освіти, 

культури, молоді, спорту та туризму Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області.  
У разі необхідності внесення змін впродовж терміну дії Програми 

відповідальний виконавець готує уточнення показників і заходів та вносить їх на 

розгляд сесії Нижньосироватської сільської ради. 
Основні напрямки та заходи  Програми  можуть коригуватись у період її 

дії з урахуванням соціально-економічної ситуації та змін у законодавстві 

України. 
Зміни до Програми вносяться у разі потреби та можуть передбачати:  



- включення до затвердженої Програми додаткових заходів і завдань; 
- уточнення показників, джерел фінансування, переліку виконавців, строків 

виконання Програми та окремих заходів і завдань; 
- виключення із затвердженої  Програми окремих заходів і завдань, щодо 

яких визнано недоцільним подальше продовження робіт.  
Контроль за ходом виконання програми залишається за 

Нижньосироватською сільською радою Сумського району Сумської області. 
 
         

  
Сільський голова                                               Вячеслав СУСПІЦИН 
 

 
Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                               Юлія ПРОЦЕНКО 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 159 
 

від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 

 
Про проект програми розвитку 

культури Нижньосироватської 

сільської ради на 2022-2023 роки 
 
 

Керуючись п.п. 1 п. «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та розглянувши проект програми розвитку культури 

Нижньосироватської сільської ради на 2022-2023 роки, виконавчий комітет  

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Погодити проект програми розвитку культури Нижньосироватської 

сільської ради на 2022-2023 роки (додаток 1). 
2. Рекомендувати сесії Нижньосироватської сільської ради затвердити 

програму розвитку культури Нижньосироватської сільської ради на 2022-2023 
роки. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Нижньосироватської сільської ради з питань планування соціально-
економічного розвитку, бюджету, фінансів, житлово-комунального господарства 

та управління комунальною власністю. 
 

 
 

 
Сільський голова                                               Вячеслав СУСПІЦИН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету                          

«Про проект програми розвитку культури 

Нижньосироватської сільської ради на                    

2022-2023 роки» від 30.11.2021 р. №159 
 

 
 
 

 
 
 

ПРОЕКТ 
 

ПРОГРАМА 
розвитку культури 

Нижньосироватської сільської ради  
 на 2022-2023 роки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Нижня Сироватка 
2021 р.  



1. Паспорт програми розвитку культури Нижньосироватської сільської 

ради на 2022-2023 роки 
 

1. Ініціатор розроблення 

програми 
Виконавчий комітет Нижньосироватської 

сільської ради 
2. Розробник програми  Відділ освіти, культури, молоді, спорту та 

туризму Нижньосироватської сільської ради 
3. Відповідальний виконавець 

програми 
Відділ освіти, культури, молоді, спорту та 

туризму Нижньосироватської сільської ради 
4. Учасники програми Відділ освіти, культури, молоді, спорту та 

туризму Нижньосироватської сільської ради, 

заклади культури ОТГ. 
5. Термін реалізації програми  2022-2023 роки 
6. Обсяги та джерела фінансування 

Джерела фінансування  Обсяг фінансування: тис.грн.  
Бюджет Нижньосироватської сільської 

ради 
522 000 

    Залучені кошти - 
 

2.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 
Програма розвитку культури Нижньосироватської сільської ради на 2022-

2023 роки (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення належного 

функціонування установ культури. 
У цій Програмі враховано завдання, визначені Законом України «Про 

культуру» та іншими законами України, указами Президента України та 

урядовими документами. 
Аналіз соціокультурної ситуації в громаді свідчить, що, не зважаючи на 

складні економічні умови, вдалося зберегти мережу установ культури, кадровий 

потенціал галузі, забезпечити підтримку аматорського мистецтва, художньої 

творчості. На території Нижньосироватської сільської ради  діє музей, 2 клубних 

заклади, 3 бібліотеки. Діяльність установ культури забезпечують 17 осіб.  
Разом з тим, існує низка проблем та першочергових завдань, які вимагають 

більш комплексного підходу та тривалих термінів реалізації. 
Стан матеріально-технічного забезпечення установ культури потребує 

оновлення. Є щорічна потреба у капітальних ремонтах об’єктів. 
Сучасні умови вимагають впровадження новітніх технологічних процесів у 

роботу закладів культури. 
Бібліотеки потребують не тільки поповнення фондів новими 

надходженнями, а й запровадження сучасних технологій. Потребує підтримки  

виставкова, гастрольно-концертна діяльність провідних митців та обдарованої 

молоді. 
Все це зумовлює необхідність прийняття програми розвитку культури на 

2022-2023 роки. 
3.Визначення мети програми  

Ця програма визначає стратегію розвитку галузі культури в 

Нижньосироватській сільській раді на період до 2024 року. Метою програми є 

підвищення ефективності діяльності установ культури, зміцнення матеріально-



технічної бази, збереження нематеріальної та історико-культурної спадщини, 

забезпечення реалізації прав громадян на доступ до культурних надбань.  
Основними завданнями Програми є: 
 - створення умов для належного функціонування базової мережі закладів 

культури; 
 - забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору, 

збереження нематеріальної спадщини; 
- збереження культурної спадщини; 
- інформатизація культурної сфери; 
- здійснення технічного переоснащення закладів культури; 
 

4.Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування; строки та етапи виконання програми 
Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється відповідно до 

вимог законодавства за рахунок бюджетних асигнувань на галузь на відповідний 

рік, спонсорських та благодійних надходжень, цільового фінансування (грантів), 

надходжень від платних послуг, наданих закладами культури, інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством (згідно з додатком до програми розвитку 

культури Нижньосироватської сільської ради на 2022-2023 роки). 
Ресурсне забезпечення програми 

Джерела фінансування Усього витрат на 

виконання програми, грн. 

Бюджет Нижньосироватської сільської ради  522 000 
 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники 
Виконання Програми дасть змогу забезпечити виконання її завдань: 
- підвищити культурний рівень демократичного громадянського 

суспільства; 
- створити сприятливі умови для розвитку культури у Нижньосироватській 

сільській раді ; 
- поліпшити рівень культурного обслуговування населення; 
- сприяти відродженню та подальшому розвитку традиційних народних 

ремесел та аматорського мистецтва; 
- активізувати діяльність місцевих осередків національних творчих спілок 

та громадських організацій шляхом налагодження співробітництва з закладами 

культури в реалізації спільних програм. 
 

6.Напрями діяльності та заходи програми 
Перелік напрямів, завдань та заходів визначений у додатку до Програми. 
 

7.Координація та контроль за ходом виконання програми 
Програма сформована відділом освіти, культури, молоді, спорту та 

туризму Нижньосироватської сільської ради. Координація та контроль за 

виконанням програми покладається на відділ освіти, культури, молоді, спорту 

та туризму Нижньосироватської сільської ради. 



Додаток  
до програми розвитку культури 

Нижньосироватської сільської 

ради на 2022 – 2023 роки 

6. Напрями діяльності та заходи програми 
№ з/п Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансу-
вання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис.грн., у тому числі 

Очікуваний результат 

Всього 2022 2023 
1. Забезпечення 

розвитку 

творчого 

потенціалу та 

культурного 

простору. 
Збереження 

нематеріальної 

культурної 

спадщини 

Проведення закладами 

культури творчого звіту 
щороку Відділ освіти, 

культури, молоді, 

спорту та туризму 

Нижньосироватської 

сільської ради, 

заклади культури 

місцевий 

бюджет  
10 5 5 Відродження та 

подальший розвиток 

аматорського 

мистецтва. Збереження 

культурної спадщини 

Організація та проведення 

культурно-мистецьких та 

просвітницьких заходів з 

відзначення державних 

свят, знаменних дат, 

ювілейних та історичних 
подій. 

постійно Відділ освіти, 

культури, молоді, 

спорту та туризму 

Нижньосироватської 

сільської ради, 

заклади культури 

місцевий 

бюджет 
200 100 100 Забезпечити подальший 

розвиток мистецтва, 

втілення нових 

мистецьких проектів 

Заходи з відзначення 

працівників галузей з 

нагоди державних та 

професійних свят 

щороку Відділ освіти, 

культури, молоді, 

спорту та туризму 

Нижньосироватської 

сільської ради, 

заклади культури 

місцевий 

бюджет  
144 72 72 

Забезпечити участь 

колективів,солістів та 

дітей закладів культури   

у обласних, 

всеукраїнських та 

міжнародних фестивалях 

конкурсах,симпозіумах 

та виставках 

щороку Відділ освіти, 

культури, молоді, 

спорту та туризму 

Нижньосироватської 

сільської ради, 

заклади культури 

місцевий 

бюджет 
40 20 20 



2. Забезпечення 

реалізації 

державної 

політики у сфері 

музейної 

діяльності 

 Зміцнення матеріально-технічної бази музею 
Придбання експонатів 

для поповнення 

музейних фондів  

щороку Відділ освіти, 

культури, молоді, 

спорту та туризму 

Нижньосироватської 

сільської ради, 

заклади культури 

місцевий 

бюджет 
- - - Забезпечення 

збереження 

музейного фонду 

3. Забезпечення 

діяльності 

бібліотечних 

установ  

Зміцнення матеріально-технічної бази бібліотечних установ Нижньосироватської сільської ради 
Придбання нових книг; 

підписка періодичних 

видань.  

постійно Відділ освіти, 

культури, молоді, 

спорту та туризму 

Нижньосироватської 

сільської ради, 

заклади культури 

місцевий 

бюджет 
60 30 30 Забезпечення 

бібліотек 

централізованої 

бібліотечної системи 

необхідним 

мінімумом книжкової 

продукції та 

періодичних видань 
Організація та 

проведення культурно-
мистецьких та 

просвітницьких заходів 

постійно Відділ освіти, 

культури, молоді, 

спорту та туризму 

Нижньосироватської 

сільської ради, 

заклади культури 

місцевий 

бюджет 
8 5 3 

4. Забезпезчення 

діяльності 

клубних установ 

Зміцнення матеріально-технічної бази Старосільського сільського будинку культури та Нижньосироватського 

сільського будинку культури 
 Придбання звукової 

апаратури, музичних 

інструментів, сценічних 

костюмів, світлової 

апаратури. 

2022-2023 Відділ освіти, 

культури, молоді, 

спорту та туризму 

Нижньосироватської 

сільської ради, 

заклади культури 

місцевий 

бюджет 
60 30 30 Поліпшити рівень 

культурного 

обслуговування 

населення 

Разом: 562 262 300  

 
 

Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                         Юлія ПРОЦЕНКО 



 

 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 160 
 

від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 

 
Про проект програми розвитку 
фізичної культури і спорту на 
2022-2023 роки на території 
Нижньосироватської сільської 
ради 
 

Керуючись п.п. 1 п. «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та розглянувши проект програми розвитку фізичної 
культури і спорту на 2022-2023 роки на території Нижньосироватської сільської 
ради, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Погодити проект програми розвитку фізичної культури і спорту на                   
2022-2023 роки на території Нижньосироватської сільської ради (додаток 1). 

2. Рекомендувати сесії Нижньосироватської сільської ради затвердити 

програму розвитку фізичної культури і спорту на 2022-2023 роки на території 
Нижньосироватської сільської ради.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Нижньосироватської сільської ради з питань планування соціально-
економічного розвитку, бюджету, фінансів, житлово-комунального господарства 

та управління комунальною власністю. 
 

 
 

 
Сільський голова                                               Вячеслав СУСПІЦИН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету «Про проект 

програми розвитку фізичної культури і спорту 
на 2022-2023 роки на території 
Нижньосироватської сільської ради»                                    
від 30.11.2021 р. №160 

 

 

 

ПРОЕКТ 
 
 

Програма 
 розвитку фізичної культури і спорту  

на 2022-2023 роки  
на території Нижньосироватської сільської 

ради 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Нижня Сироватка 
2021 

  



Паспорт 
 Програми розвитку фізичної культури і спорту 

 на 2022-2023 роки на території Нижньосироватської сільської ради 
 

1 Ініціатор розроблення 

програми 
Виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради 
2 Розробник програми Відділ освіти, культури, молоді, спорту та 

туризму Нижньосироватської сільської 

ради  
3 Відповідальний 

виконавець  програми 
Відділ освіти, культури, молоді, спорту та 

туризму Нижньосироватської сільської 

ради 
4 Учасники програми Нижньосироватська сільська рада, Відділ 

освіти, культури, молоді, спорту та 

туризму Нижньосироватської сільської 

ради, установи, організації, підприємства, 

що знаходяться на території 

Нижньосироватської сільської ради 
5 Терміни реалізації програми 2022-2023 роки 
6 Перелік місцевих  бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

програми 

Місцевий бюджет  

7 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми 

400 с. грн. 

 

  



1. Загальні положення 
Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного 

процесу дітей і підлітків, учнівської та студентської молоді і відіграють значну 
роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей 
організму людини, забезпеченні здорового дозвілля,  збереженні тривалості 
активного життя дорослого населення. 

Світовий досвід свідчить, що рухома активність людини протягом усього 
життя сприяє профілактиці захворювань та зміцненню здоров’я. За інтегральним 
показником здоров’я населення,  яким є середня очікувана тривалість життя 
людини, Україна посідає одне з останніх місць в Європі. В Україні діє Державна 
програма розвитку фізичної культури і спорту, затверджена 
постановою  Кабінету Міністрів України. В нашій громаді ситуація у сфері 
фізичної культури та спорту знаходиться на недостатньому рівні. До занять 
фізичної культури і спортом залучена невелика кількість населення. Лише п’ять 
відсотків населення громади залучено до занять фізичною культурою і спортом 
(загальнодержавний показник 13 відсотків).  

Недостатня увага приділяється фізичному вихованню в сім’ях, відбувається 
згортання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у виробничій 
сфері. 

Зазначені проблеми розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової 
роботи та зумовлені ними негативні соціальні наслідки не знайшли адекватного 
відображення у суспільній свідомості як проблеми загальносоціального 
значення. Громадська думка та соціальна практика здебільшого ігнорують 
можливості фізичної культури і спорту у вирішенні важливих соціально-
економічних проблем. Це призвело до значного погіршення фізичного стану 
працездатної частини населення, зростанню захворювань, посиленню проявів 
тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії тощо. 

Звідси випливає гостра потреба у визначенні програмних підходів 
та  пріоритетних напрямів фізичного виховання, фізичної культури і спорту, 
необхідності формування, насамперед у молоді, позитивного іміджу спортивно-
масової роботи, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в сучасних 
умовах.  

2. Мета Програми 
Метою Програми є роз`яснення існуючих проблем шляхом удосконалення 

відповідних організаційних та нормативно-правових механізмів та здійснення 
комплексно-пріоритетних заходів: проведення фізкультурно-оздоровчої та 
спортивно масової роботи в місцях масового відпочинку громадян, забезпечення 
розвитку заняттям  спортом  серед дитячо-юнацького населення громади, 
поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, 
фінансового, медичного та інформаційного забезпечення. 
 

3. Основні завдання Програми 
Основними завданнями Програми є:  
запровадження в навчальних закладах громади  усіх типів та форм власності 

рухової активності школярів; 
забезпечення навчальних закладів спортивним обладнанням та інвентарем; 



інтегрування ефективних (інноваційних) форм і методів фізкультурно-
спортивної діяльності та розвиток різних  видів спорту з урахуванням місцевих 
особливостей  і економічних факторів; 

збереження наявної, з подальшим удосконаленням, матеріально-технічної 
бази, поліпшення умов її функціонування; 

удосконалення системи підготовки футбольних команд громади, 
підвищення якості функціонування гуртків, підтримки ветеранів спорту. 

 

4. Фінансове забезпечення Програми 
Фінансове виконання заходів Програми буде здійснюватися у межах коштів, 

що передбачатимуться у сільському  бюджеті на заходи і розвиток фізичної 
культури і спорту, з врахуванням можливостей дохідної частини бюджету для 
спрямування коштів на вказані цілі. 

Також програма може включати позабюджетні кошти інвесторів,  
громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечить 
чинному законодавству України. 

 

5. Напрями реалізації Програми 
1) Створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних 

закладів, установах громади; 
2) здійснення  заходів щодо облаштування та поточного ремонту спортивних 

споруд у громаді  за рахунок сільського бюджету, позабюджетних коштів, 
коштів комерційних структур, які працюють на території громади; 

3) виділення коштів на фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи серед  
широких верств населення;     

4) проведення спортивно-масових заходів в громаді та участь у обласних 
змаганнях з видів спорту та у галузевих спартакіадах (спортивні ігри); 

5) забезпечення участі футбольних команд громади  в чемпіонаті району; 
6) забезпечення модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази, 

облаштування необхідним обладнанням та інвентарем; 
7) будівництво   майданчиків із синтетичним покриттям; 
8) покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, 

матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, 
інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту. 

9) проведення щорічних спортивних ігор, дружніх зустрічей по футболу, 

волейболу, настільного тенісу, шахів, шашок, змаганнях клубу «Шкіряний 

м’яч», військово-прикладного багатоборства, легкоатлетичного кросу, інших 
видів спорту присвячених пам'ятним датам, державним святам, акціям і 

фестивалям. 
6. Медичне забезпечення Програми 

Залучати працівників медичних закладів під час проведення спортивних 
змагань на території громади для забезпечення надання кваліфікованої 
невідкладної медичної допомоги учасникам змагань. 
 

7. Інформаційне забезпечення Програми 
Шляхом висвітлення діяльності виконавчого комітету ради в питаннях 

розвитку фізкультури та спорту, забезпечуватиметься інформування населення 
про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності, в тому числі 



шляхом проведення соціальної реклами масового зайняття спортом, як 
важливого чинника здорового способу життя. З метою залучення жителів 
громади до регулярних фізкультурно-оздоровчих заходів інформуватиметься   
населення територіальної громади щодо часу та дати проведення спортивно-
масових заходів.     

              

8. Очікувані  результати виконання Програми 
Виконання Програми дасть можливість: 
збільшити  загальну  чисельність населення, залученого  до різних видів 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи; 
поліпшити  результати  виступу  футбольних команд громади в  чемпіонаті 

району; 
сформувати систему підготовки резерву для футбольних команд громади, 

забезпечивши охоплення школярів заняття спортом; 
зменшити  кількість дітей, учнівської та студентської молоді, які віднесені 

за станом здоров’я до спеціальної медичної групи; 
зменшити  середню кількість днів тимчасової непрацездатності через 

хворобу. 
 

9. Порядок використання коштів сільського бюджету  та механізм 
реалізації 

Кошти бюджету Нижньосироватської сільської ради  спрямовуються на: 
1. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань сільських 

футбольних команд «Деметра», «Олімпік»,  команд з волейболу, настільного 

тенісу, шахів, шашок, військово-прикладного багатоборства, легкоатлетичного 

кросу та інших видів спорту. 
2. Придбання спортивного інветарю, форми та призів для 

нагородження за участь у спортивних заходах . 
3. Участь футбольних команд «Деметра» та «Олімпік» у чемпіонаті 

Сумського району з футзалу серед аматорських команд; 
4. Транспорте забезпечення команд для участі у змаганнях і матчів всіх 

рівнів. 
5. Сплата внесків за участь у чемпіонатах Сумського району, 

суддівство матчів у змаганнях команд та  забезпечення медичного 
обслуговування у спортивних заходах. 

 

10. Координація діяльності та контроль за виконанням Програми 
Координація діяльності та контроль за виконанням  Програми  розвитку 

фізичної культури і спорту на 2022-2023 роки на території Нижньосироватської 
сільської ради покладається на постійну комісію  сільської ради  з питань освіти, 
культури, фізкультури та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту. 

 
  



Додаток 1 
до Програми розвитку фізичної культури і 

спорту на 2022-2023 роки на території 

Нижньосироватської сільської ради 
 

Заходи програми  розвитку фізичної культури і спорту на 2022-2023 роки на території Нижньосироватської 
сільської ради 

 
 

Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                      Юлія ПРОЦЕНКО 

№ 

пп 
Назва заходу Виконавець Джерело 

фінансування 
Обсяги 
фінансуванн

я тис. грн.  
2022 2023 

1 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань сільських 
футбольних команд «Деметра», «Олімпік»,  команд: з волейболу, 

настільного тенісу, шахів, шашок, військово-прикладного 

багатоборства, легкоатлетичного кросу та інших видів спорту.  

Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту і 
туризму 

Місцевий бюджет 100,0 100,0 

2 Придбання спортивного інветарю, форми та призів для нагородження 
за участь у спортивних заходах 

Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту і 
туризму  

Місцевий бюджет, 
інші джерела  

30,0 30,0 

3 Участь футбольних команд «Деметра» та «Олімпік» у чемпіонаті 
Сумського району з футзалу серед аматорських команд 

Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту і 
туризму 

Місцевий бюджет, 
інші джерела  

20,0 20,0 

4 Транспорте забезпечення команд для участі у змаганнях і матчів всіх 
рівнів 

Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту і 
туризму 

Місцевий бюджет, 
інші джерела  

20,0 20,0 

5 Сплата внесків за участь у чемпіонатах Сумського району, суддівство 
матчів у змаганнях команд та забезпечення медичного обслуговування 
у спортивних заходах 

Відділ освіти, культури, 
молоді та спорту і 
туризму 

Місцевий бюджет, 
інші джерела  

30,0 30,0 

Всього по Програмі: 400 тис. грн. 200,0 200,0 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 161 
 

від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 

 
Про проект програми підтримки 
молодіжної політики на території 
Нижньосироватської сільської 

ради на 2022-2023 роки 

 
Керуючись п.п. 1 п. «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та розглянувши проект програми підтримки 
молодіжної політики на території Нижньосироватської сільської ради на                  

2022-2023 роки, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради 

вирішив: 
 

1. Погодити проект програми підтримки молодіжної політики на території 
Нижньосироватської сільської ради на 2022-2023 роки (додаток 1). 

2. Рекомендувати сесії Нижньосироватської сільської ради затвердити 

програму  підтримки молодіжної політики на території Нижньосироватської 
сільської ради на 2022-2023 роки.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Нижньосироватської сільської ради з питань планування соціально-
економічного розвитку, бюджету, фінансів, житлово-комунального 

господарства та управління комунальною власністю. 
 

 
 

Сільський голова                                               Вячеслав СУСПІЦИН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету  «Про 

проект програми підтримки молодіжної 
політики на території Нижньосироватської 
сільської ради на 2022-2023 роки»                                    
від 30.11.2021 р. №161 

 

 

ПРОЕКТ 

 

Програма 
підтримки молодіжної політики  

на території Нижньосироватської 
сільської ради на 2022-2023 роки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

с. Нижня Сироватка 
2021 р. 

 



Паспорт програми 

1. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради 

2. Розробник Програми Відділ освіти, культури, молоді, спорту 

та туризму Нижньосироватської 

сільської ради 
3. Термін реалізації Програми 2022 – 2023 рр. 

4. Перелік джерел фінансування, які беруть 
участь у виконанні Програми 

Місцевий бюджет 
Позабюджетні кошти 

1. Загальні положення 
Програма підтримки молодіжної політики на території 

Нижньосироватської об’єднаної територіальної громади на 2022-2023 роки 

розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про 
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», 
Декларації  «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні», 
Постанові КМУ «Про затвердження Державної цільової соціальної програми 

«Молодь України», Європейській хартії про участь молоді у місцевому і 

регіональному житті. 
Велика імовірність того, що реформа децентралізації не може бути 

успішною у разі відсутності дієвої моделі молодіжної політики і молодіжної 

роботи. Забезпечення ефективної молодіжної політики в умовах 
децентралізації має базуватися на належному кадровому, фінансовому 
забезпеченню, розвитку молодіжної інфраструктури та залученню молоді до 
процесу розроблення й ухвалення рішень і контролю за їх виконанням. 

Виходячи з того, що одним з основних завдань процесу децентралізації є 

формування комфортного середовища для мешканців громади, основні 
напрями реалізації молодіжної політики на рівні громади є: 

 Кадрове забезпечення (навчання фахівців і молодіжних працівників), 
 Належне фінансування молодіжної роботи; 
 Розвиток молодіжної інфраструктури 
 Залучення молоді до процесу розроблення, ухвалення рішень та 

контролю за їх виконанням. 
  Важливим аспектом у процесі запровадження моделі молодіжної 

політики на рівні громади є створення дієвої системи збору, обробки 

інформації й реагування на запити молодих хлопців та дівчат, місцеві 
молодіжні ініціативи. 

Молоді люди є носієм потенціалу, мають права і відіграють активну роль 
в розвитку громади. Молодіжна політика інтегрує в собі усі інші сфери 
відповідальності по роботі з молоддю: освіта, працевлаштування та ринок 

праці, культурний розвиток, соціальний захист тощо та передбачає 
використання існуючої структури і формування нової, якщо її немає, з 

урахуванням функцій різних відповідальних суб’єктів на рівні громади. 
Частково функції роботи з молоддю покладені на різні сектори сільської ради 



– освітні заклади, амбулаторії, сектор соціального захисту, будинок культури, 

тощо. 
Аналізуючи результати вивчення потреб молоді можна зробити висновок, 

що загальнолюдські цінності і проблеми дуже близькі сучасній молоді, молоді 
хлопці та дівчата вважають їх актуальними і намагаються знайти шляхи їх 
вирішення. Переважна більшість проблем молоді - це складові загальних 
потреб сучасного суспільства. 

Державою проблеми молоді досліджуються у трьох аспектах: 

 Що молодь може дати суспільству для його розвитку; 
 Що суспільство може дати для молоді для її розвитку і 

соціального становлення; 
 Власний потенціал молоді в інтересах її самореалізації і розвитку 

суспільства.  
Для ефективної реалізації молодіжної політики на рівні громади потрібно 

передбачити: 
• постійну оцінку та моніторинг потреб, зокрема, і ґендерних потреб, 

молоді; 
• необхідну інфраструктуру молодіжної політики, у тому числі 

здійснення її  організаційного та фінансового забезпечення; 
• забезпечення діяльності молодіжних просторів і молодіжних 

працівників; 
• сприяння формуванню та розвитку інститутів громадянського 

суспільства; 
• налагодження міжгалузевої та міжсекторальної взаємодії у 

молодіжній роботі; 
• здійснення оцінки ефективності молодіжної роботи на рівні громади і 

звітування перед громадою про стан роботи з молоддю; 
• забезпечення умов молодіжної участі та молодіжного громадського 

контролю. 
Для активізації участі молодих людей повинні бути створені певні 

структури, яким має надаватись підтримка, – це молодіжні ради, банки 

молодіжних ініціатив, молодіжні центри (простори) тощо. Йдеться про більш 

активне залучення молоді до ухвалення рішень, процесу формування та 
реалізації молодіжної політики на рівні ОТГ. Молодіжна робота в громаді 
повинна враховувати інтереси та потреби молоді й, насамперед, формувати не 

споживацькі настрої в молодіжному середовищі, а активну громадянську 

позицію молоді та задіяти усі потенційні ресурси. 
Реалізація Програми ґрунтується на системі загальноєвропейських 

принципів, визначених у Переглянутій Європейській Хартії про участь молоді 
у місцевому та регіональному житті: відкритості, рівності можливостей та 
недискримінаційному ставленні, реалістичності Програми, дієвому та 

відповідальному підході, а також безпосередньому залученні молоді до її 

виконання. Згідно Резолюції про молодіжну роботу Ради Європи, молодіжна 
робота базується на неформальній та інформальній освіті, проводиться поза 



межами формальної освіти,організовується силами молоді та спеціалістами по 

молодіжній роботі.  
Ефективність реалізації програми залежить від єдності та 

координованості дій місцевого самоврядування і молодіжного 

представництва. 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
За результатами вивчення потреб визначено наступне: 

1. Немає пасивної молоді – є непрофесійність у роботі з цільовою 

аудиторією, недостатньо цікавих заходів поза навчальними закладами. Молодь 
потребує різноманітних розважальних, просвітницьких та культурно-
мистецьких заходів, які дадуть змогу реалізувати потенціал. 

2. Освіта в школі задовольняє базові навчальні потреби, але цих знань 

недостатньо для особистісного розвитку. Окрім загальної освіти, молоді люди 
у громаді не мають доступу до зручних та зрозумілих освітніх інструментів в 
контексті розвитку навичок, які роблять життя продуктивним та успішним, а 

їхню активність – корисною для громади. Особливо важливими для молоді є 

профорієнтаційні заходи, тренінги, профільні майстер-класи та зустрічі з 
успішними людьми. 

3. Заходи з формування здорового способу життя молоді (ЗСЖМ) не 

задовольняють усі категорії молоді – дівчат та хлопців, жінок та чоловіків у їх 
різноманітті. 

4. В громаді недостатньо приділяється уваги інформуванню молоді з 

приводу можливостей самореалізації, програм обміну, тощо. Затребуваність в 

цій послузі згідно з проведеним аналізом потреб стоїть на першому місці. 
5. Залучення молоді до прийняття рішень потребує змін. Молодіжна рада 

та залучення молодих спеціалістів до апарату сільської ради дадуть змогу 

реалізувати учасницький підхід до формування місцевої політики. 
 

3. Мета та завдання Програми 
Програма визначає стратегію впровадження молодіжної політики на 

території Нижньосироватської  ОТГ на 2022-2023 роки. 
Метою Програми є створення умов для розвитку і самореалізації молодих 

хлопців та дівчат в громаді, формування їх активної громадянської позиції та 
свідомості. 

Основні завдання програми: 
• формування активної громадянської позиції – здійснення заходів з 

підвищення рівня правової обізнаності, утвердження громадянської свідомості 
молоді, заходи на підтримку доступу молодих чоловіків і жінок до 

відповідальних посад у професійному житті, асоціаціях, політиці і місцевих 

органах влади; популяризація волонтерського руху як форми залучення молоді 
до суспільно значущої діяльності та способу неформальної освіти і вторинної 
зайнятості; 

• формування здорового способу життя молоді – шляхом здійснення 

заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і 



безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді; 
• впровадження нових форм організації змістовного дозвілля дівчат та 

хлопців; 
• формування екологічної культури; 
• розвиток неформальної освіти – шляхом здійснення заходів, 

спрямованих на набуття молодими людьми знань, навичок, що сприятимуть 
соціальній та професійній компетенції молоді, формуванню мотивації до 
навчання впродовж життя;  

• інтеграція молоді на ринок праці - шляхом створення умов та 
здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді (забезпечення 

первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді) та подолання 
стереотипів і бар’єрів, зокрема, гендерних. 

 

4. Фінансове забезпечення Програми 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, які передбачаються для виконання програм і заходів в рамках 

молодіжної політики, а також за рахунок інших джерел, не заборонених 

законодавством, враховуючи потреби та інтереси молоді Нижньосирватської 

ОТГ, підприємств та організацій різних форм власності, інвесторів, спонсорів, 
власні кошти громадян. 

Обсяги видатків місцевого бюджету на виконання Програми щорічно 

визначаються у межах кошторисних бюджетних призначень на відповідні 
роки. 

5. Очікувані результати виконання Програми 
Реалізація даної Програми дозволить: 

• запровадити/покращити інноваційні механізми молодіжної участі 

(бюджет участі, молодіжний банк ініціатив, молодіжні дорадчі органи); 
• збільшити кількість молодих хлопців та дівчат, охопленої всіма видами 

фізкультурно- оздоровчих, культурних, правозахисних, просвітницьких та 
інших заходів; 

• надавати підтримку молоді у працевлаштуванні та сприяти створенню 
робочих місць; 

• підвищити рівень екологічної свідомості молоді; 
• створити умови для розвитку творчого потенціалу молоді. 
 

 
Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                      Юлія ПРОЦЕНКО 
 
 
 

 
 
 



 

 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 162 
 

від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 

 
Про проект програми соціального 

захисту населення на 2022-2024 роки 

Нижньосироватської сільської ради  
 

Керуючись п.п. 1 п. «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та розглянувши проект програми соціального 

захисту населення на 2022-2024 роки Нижньосироватської сільської ради, 
виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Погодити проект програми соціального захисту населення на 2022-2024 
роки Нижньосироватської сільської ради (додаток 1). 

2. Рекомендувати сесії Нижньосироватської сільської ради затвердити 

програму соціального захисту населення на 2022-2024 роки 

Нижньосироватської сільської ради.  
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Нижньосироватської сільської ради з питань планування соціально-
економічного розвитку, бюджету, фінансів, житлово-комунального 

господарства та управління комунальною власністю. 
 

 
 

 
Сільський голова                                               Вячеслав СУСПІЦИН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету «Про проект 
програми соціального захисту населення на 2022-
2024 роки Нижньосироватської сільської ради» 
від 30.11.2021 р. №162 

 
 

 

 
 

ПРОЕКТ 
 
 
 

 ПРОГРАМА  
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ  

НА 2022-2024 РОКИ НИЖНЬОСИРОВАТСЬКОЇ  
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Нижня Сироватка 
2021 р. 



 
Паспорт програми соціального захисту населення 

на 2022-2024 роки Нижньосироватської сільської ради 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 
Нижньосироватська сільська рада 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

погодження Програми 

Рішення виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської ради «Про проект 

програми соціального захисту населення на 2022-
2024 роки Нижньосироватської сільської ради» 
від 30.11.2021 р. № 162 

 

 

3. Розробник Програми Нижньосироватська сільська рада 
4. Співрозробники Програми – 
5. Відповідальний виконавець 

Програми 
Нижньосироватська сільська рада 

6. Учасники Програми Виконавчий комітет сільської ради, установи, 
організації та підприємства, які знаходяться на 

території Нижньосироватської сільської ради  
7. Термін реалізації Програми 2022-2024 роки 
8. Перелік бюджетів, що беруть 

участь у виконанні Програми 
Кошти сільського бюджету  
Спонсорські кошти 
Кошти не заборонені законом 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми,  
всього, 
у тому числі: 
кошти сільського бюджету  
спонсорські кошти 
 кошти не заборонені законом  

Фінансування, визначених Програмою заходів, 

здійснюватиметься в межах видатків, 

передбачених у рішенні сесії Нижньосироватської 

сільської ради «Про сільський бюджет на 

відповідний рік» та інших джерел фінансування, 

не заборонених  чинним  законодавством України. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 
Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить 

за мету забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя. 

Турбота про людей, які перебувають у складних  життєвих обставинах – один 

з основних напрямів державної політики у сфері соціального захисту 

населення. 
Соціальний захист населення – одна з головних функцій держави, яка має 

виконуватися завжди і за будь-яких обставин на користь тих громадян, у житті 

яких виникли проблеми. 
Сфера дії соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут, і не лише 

матеріальний, а й соціальний, тобто покращення соціального самопочуття 

людини, впевненості у своєму майбутньому. Кризові явища та інфляційні 

процеси, що призвели до зростання тарифів на житлово-комунальні послуги, 

збільшення цін на продукти харчування, медикаменти при одночасному 

зменшенні реального доходу сімей стали причиною скрутного матеріального 

становища багатьох мешканців громади, наслідки яких вони не можуть 

подолати самостійно.       
Вжиті державою заходи щодо підвищення соціального забезпечення 

окремих категорій населення не покривають додаткових витрат, необхідних 

для життєдіяльності громадян. Тому необхідно зберегти ті пріоритетні 

напрямки соціального захисту населення, які дозволяють приділити більше 

уваги та підтримувати життєдіяльність соціально вразливих мешканців 

громади. 
Враховуючи це, а також надані державою повноваження органам 

місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих соціальних гарантій, 

фінансування соціальних послуг та розробки програм соціального захисту 

окремих категорій населення, Нижньосироватською сільською радою 

розроблено  Програму соціального захисту населення Нижньосироватської 

сільської ради  на 2022-2024 роки (далі – Програма).  
Програма розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни та 

гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про 

реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні», «Про основи соціального захисту бездомних 

громадян і безпритульних дітей», «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про увічнення 

Перемоги над нацизмом у Другій світовій війни 1939-1945 років», «Про 

поховання та похоронну справу», Постанови Кабінету Міністрів України від 

31.01.07 № 99 «Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги на 

поховання деяких категорій осіб, яка зобов’язалася поховати померлого», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 158 «Про 



затвердження Порядку використання коштів, передбачених у селищному 

бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та 

непрацюючим малозабезпеченим особам» та інших законодавчо-нормативних 

актів. 
 

Розділ 2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ 
Основною метою Програми є визначення пріоритетів надання соціальних 

допомог та послуг найбільш незахищеним верствам населення 

Нижньосироватської сільської ради, які перебувають у складних життєвих 

обставинах та неспроможні їх самостійно подолати.  
Через соціальну допомогу виконується функція, яка полягає в тому, щоб 

допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього 

стану і не опинитись на узбіччі суспільства. Найбільшу увагу суспільства 

привернено до проблем старшого покоління, осіб з інвалідстю, чорнобильців, 

дітей війни, учасників бойових  дій, воїнів Афганістану, учасників АТО і ООС 

та членам їхніх сімей, багатодітним сім’ям, одиноким громадянам, дітям-
сиротам, онкохворим, одиноко проживаючим громадянам та іншим 

категоріям населення. 
З огляду на умови сьогодення, Програмою визначено  основні пріоритетні 

напрямки : 
- надання матеріальної допомоги на лікування важко і хронічно 

хворим громадянам, на проведення складних хірургічних операцій, 

лікування онкохворих; 
- надання одноразової матеріальної допомоги іншим громадянам, 

які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують 

соціальної підтримки; 
- надання матеріальної допомоги особам, які постраждали 

внаслідок виникнення пожежі, стихійного лиха та підтоплень; 
- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО і 

ООС у поточному році; 
- невідкладне підвищення рівня соціальної захищеності учасників 

АТО і ООС та членів їх сімей, вирішення питань надання додаткових 

соціальних гарантій, дієвої допомоги та підтримання в них належного 

морально-психологічного стану. 
В умовах проведення в східних регіонах України антитерористичної 

операції є необхідність у наданні додаткових соціальних гарантій учасникам 

антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих  

учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщеним особам. 
 Також гострою є проблеми інвалідності, які пов’язані з наявністю 

чисельних соціальних та фізичних бар’єрів, які не дозволяють особам з 

обмеженими фізичними можливостями активно включатись до життя 

суспільства й повноцінно брати участь у ньому.  
З метою забезпечення добробуту, покращення соціального самопочуття 

людини, розроблено додаткові заходи щодо надання різних видів соціальної 

допомоги. Основними принципами надання соціальних послуг та соціальної 



допомоги визначено: адресність, індивідуальний підхід, доступність, 

відкритість, добровільність вибору отримання чи відмови від надання 

соціальних послуг, гуманність, комплексність, максимальна ефективність 

використання бюджетних та позабюджетних коштів суб’єктами, що надають 

соціальні послуги, законність, соціальну справедливість, конфіденційність, 

дотримання стандартів якості та відповідальність за дотримання етичних і 

правових норм суб’єктами, що надають соціальні послуги. 
Заходи щодо виконання Програми визначено у додатку 1, що додається 

до Програми. 
 

Розділ 3.  ШЛЯХИ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОГРАМИ 
Матеріальна допомога надається на підставі заяв громадян, клопотань 

установ і організацій, згідно рішення сесії Нижньосироватської сільської ради/ 

розпорядження сільського голови. 
Одноразова матеріальна допомога громадянам, які внаслідок 

недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки, 

надається у Порядку, який наведено у додатку 2, що додається до Програми. 
 

Розділ 4.  ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ 
Ухвалення Програми забезпечить ефективне розв’язання соціальних 

проблем мешканців територіальної громади, оскільки застосовує до їх 

вирішення принципи системності та адресності, координує взаємодію 

виконавчих органів сільської ради, об’єднань громадян та безпосередньо 

громадськості. Окрім того використання програмного фінансування заходів 

Програми забезпечує прозорість бюджетного процесу в соціальній сфері 

територіальної громади. 
Очікується, що в результаті реалізації Програми соціального захисту 

населення Нижньосироватської сільської ради на період 2022-2024 років, 
відбудеться покращення надання різних видів допомоги і послуг найбільш 

незахищеним верствам населення. Кошти з сільського бюджету 

використовуватимуться максимально ефективно. 
 

Розділ 5. ФІНАНСУВАННЯ  ПРОГРАМИ 
Фінансування, визначених Програмою заходів, здійснюватиметься в 

межах видатків, передбачених у рішенні сесії Нижньосироватської сільської 

ради «Про сільський бюджет на відповідний рік» та інших джерел 

фінансування, не заборонених  чинним законодавством України. 
Щорічно при формуванні сільського бюджету планується передбачати, 

виходячи із реальних фінансових можливостей, цільові кошти для 

забезпечення виконання заходів Програми. В разі необхідності протягом 

бюджетного року рішенням сесії Нижньосироватської сільської ради 

затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Програми. 
       Для реалізації Програми також можливе фінансування за рахунок 

благодійних внесків, гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених 

законодавством. 



 
Додаток 1  
до Програми соціального захисту 

населення на 2022-2024 роки 

Нижньосироватської сільської ради  
 

З А Х О Д И 
щодо виконання Програми соціального захисту 
населення Нижньосироватської сільської ради 

на період 2022-2024 роки 
 

№ 

з/п Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконання 

заходу 
Виконавці 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

тис. грн./рік 

Джерела 

фінансування 

1. Організаційно-інформаційне забезпечення 
1. Проводити 

інформаційно-
роз’яснювальну роботу 

серед населення щодо 

змін,  нововведень у 

законодавстві України з 

питань соціального 

захисту. 

2022-
2024 

Соціальні 

працівники, 

виконавчий  комітет  

сільської ради 

- Фінансування  

не потребує  

2. Передплата районної 

газети «Вісті Сумських 

громад» зі 100% 

знижкою вартості для 

пільгової категорії 

населення 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради 
100,0 Сільський 

бюджет 

2. Поліпшення соціально-побутового обслуговування 
1. Проводити обстеження 

матеріально-побутових 

умов проживання 

громадян з метою 

вивчення потреб 

інвалідів, ветеранів 

війни, сімей 

військовослужбовців, 

учасників АТО і ООС, 
одиноких 

непрацездатних 

громадян. Результати 

обстежень (акти) з 

пропозиціями щодо 

надання конкретної 

допомоги зазначеній 

категорії громадян 

2022-
2024 

Соціальні  

працівники, 

виконавчий  комітет  

сільської ради  
 

- 
 

Фінансування  

не потребує  



виносити на розгляд 

сесії. 
2. Забезпечувати 

соціально-побутовим 

обслуговуванням 

одиноких громадян 

похилого віку та 

інвалідів (на дому), які 

потребують цієї 

допомоги. 

2022-
2024 

 КУ «Центр надання  
соціальних послуг 
Нижньосироватської 

сільської ради» 
(надання соціальних 

послуг) 

- Фінансування  

не потребує 

3. 
Організація та 

проведення 

диспансерних оглядів 

інвалідів та громадян 

похилого віку. 

2022-
2024 

Сімейні лікарі КЗ 

НСР «Центральна 

АЗПСМ с. Нижня 

Сироватка» 
АЗПСМ с. Старе 

Село 

- Фінансування  

не потребує 

4. Забезпечення реалізації 

права на освіту осіб з 

обмеженими фізичними 

можливостями у ДНЗ та 
ЗОШ 

2022-
2024 

Керівники 

навчальних закладів 
- Фінансування  

не потребує 

5. Виявлення дітей – 
інвалідів, які не 

навчаються, організація 

їх навчання та 

виховання 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради, 
керівники 

навчальних закладів 

- Фінансування  

не потребує 

6. Проведення 

роз’яснювальної роботи  

серед роботодавців 

щодо переваг 

збереження існуючих та 

створення додаткових 

робочих місць для 

інвалідів 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради 
- Фінансування  

не потребує 

7. Вжиття заходів щодо 

систематичного 

медичного 

обслуговування 

працюючих осіб з 

обмеженими  

фізичними 

можливостями 

2022-
2024 

Сімейні лікарі КЗ 

НСР «Центральна 

АЗПС с. Нижня 

Сироватка» 
АЗПСМ с. Старе 

Село 

- Фінансування  

не потребує 

8. Організація культурно 

– масових заходів (День 

похилого віку, День 

інваліда, 
святкування Дня 

Перемоги) для осіб 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради 
3,0 Кошти не 

заборонені 

законом 



похилого віку, інвалідів 

та учасників ВВв та 

осіб з обмеж. фізичн. 

можливостями 
3. Надання матеріальної допомоги та пільг 

1. Надання натуральної 

допомоги ветеранам 

ВВв, учасникам 

бойових дій ВВв 
 

До свята 

День 

Перемоги 

Виконавчий комітет 

сільської ради 
5,0 Кошти не 

заборонені 

законом 

2. Надання матеріальної 

допомоги на 

проведення складних 

хірургічних операцій та 

лікування онкохворих, 

відшкодування витрат 

на лікування сім’ї 

онкохворого. 
 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради  
150,0 Сільський 

бюджет  

3. Надання матеріальної 

допомоги учасникам 

АТО і ООС    
 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради 
150,0 Сільський 

бюджет  

4. Надання матеріальної 

допомоги особам, які 

постраждали внаслідок 

виникнення 

надзвичайної ситуації 

(пожежі, стихійного 

лиха та підтоплень). 
 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради 
100,0 Сільський  

бюджет  
 

5. Надання допомоги для 

жителів сіл 

Нижньосироватської 

сільської ради до 100 

річного ювілею. 
 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради  
1,0 Сільський 

бюджет 

6. Забезпечення 

безкоштовним 

харчуванням 

дошкільні навчальні 

заклади та на їх базі 

Нижньосироватської 

сільської ради:  
- дітей, батьки яких є  
учасниками АТО і 

ООС та бойових дій;  

2022-
2024 

Відділ освіти  

Нижньосироватської 

сільської ради  

450,0 Сільський 

бюджет   



- дітей з 
малозабезпечених 

сімей; 
-дітей-сиріт,  
- дітей, батьки яких 

позбавлені батьківських 

прав; 
- дітей з числа 

внутрішньо 

переміщених осіб; 
- дітей, які мають статус 

дитини, яка 

постраждала внаслідок 

воєнних дій і збройних 

конфліктів.  
 
 

7. Першочергове надання 

учасникам АТО і ООС та 

членам сімей загиблих, у 

разі наявності, земельних 

ділянок для цілей 

передбачених ст. 121 

Земельного кодексу 

України. 
 
 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради 
- Фінансування  

не потребує  

8. Забезпечення безоплатно 

шкільною і спортивною 

формою, обідами  
 дітей – сиріт та дітей 

позбавлених батьківського 

піклування, що 

перебувають під опікою 

(піклуванням) на період 

навчання в ЗОШ. 
 

 

2022-
2024 

Відділ освіти 

Нижньосироватської 

сільської ради 

50,0 Сільський 

бюджет   

9. Надання 25% пільги на 

житлово-комунальні 

послуги: 
 інвалідам по зору І групи, - 
інвалідам І групи із 

захворюванням хребта та 

спинного мозку,  
- почесним донорам, 
- дітям - інвалідам з 

онкологічними 

захворюваннями. 
 
 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради 
15,0 Сільський 

бюджет 

10. Відшкодування витрат, 

пов’язаних з наданням 
2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради 
5,5 Сільський 

бюджет 



пільг на послуги зв’язку 

(абонементна плата за 

квартирний телефон) 

окремим категоріям 

громадян які мають право 

відповідно до Законів 

України «Про статус і 

соціальний захист 

громадян, які постраждали 

внаслідок «Чорнобильської 

катастрофи», «Про статус 
 
 ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», « 

Про жерти нацистських 

переслідувань», «Про 

статус ветеранів військової 

служби і ветеранів органів 

внутрішніх справ та їх 

соціальний захист», «Про 

охорону дитинства» з 

урахуванням положень 

Постанови КМУ від 

04.06.2015 року № 389 

«Про затвердження 

Порядку надання пільг 

окремим категоріям 

громадян з урахуванням 

середньомісячного 

сукупного доходу сім’ї» 
11. Надання матеріальної 

допомоги сім’ям, які 

втратили батьків та синів 

під час  

АТО і ООС 
 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради  
20,0 Сільський 

бюджет 

12. Надання щомісячної 

стипендії особам похилого 

віку, яким виповнилося 100 

і більше років та особам з 

числа інвалідів війни та 

учасників бойових дій, 

яким виповнилося 90 і 

більше років. 
 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради  
25,0 Сільський 

бюджет 

13. «Забезпечення 

одноразовим 

безкоштовним 

харчуванням у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах: 

- дітей, батьки яких є  
учасниками АТО і 

ООС та бойових дій;  

2022-
2024 

Відділ освіти 

Нижньосироватської 

сільської ради 

500,0 Сільський 

бюджет 



- дітей з 
малозабезпечених 

сімей; 
- дітей-сиріт,  
- дітей, батьки яких 

позбавлені батьківських 

прав; 
- дітей з числа 

внутрішньо 

переміщених осіб; 
- дітей, які мають статус 

дитини, яка 

постраждала внаслідок 

воєнних дій і збройних 

конфліктів; 
- діти, які навчаються в 

інклюзивних класах; 
 

14. Надання одноразової 

матеріальної допомоги 

Почесним донорам 

України на поліпшення 

матеріально-побутових 

умов проживання 
 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради 
9,0 Сільський 

бюджет   

15. Надання одноразової 

матеріальної допомоги 

особам, що постраждали 

від аварії на ЧАЕС І 

категорії (ліквідаторам), з 

нагоди відзначення Дня 

вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС 
 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради 
6,0 Сільський 

бюджет  

16. Надання матеріальної 

допомоги учасникам АТО 

і ООС, яким встановлено 

статус «Інвалід війни» для 

вирішення соціально-
побутових питань. 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради  
35,0 Сільський 

бюджет  

17. Організація оздоровлення 

учасників АТО і ООС, 
які перебувають на обліку 

для лікування у санаторно-
курортних закладах 
 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради 
32,0 Сільський 

бюджет 

18. Надання одноразової 

допомоги дітям – сиротам і 

дітям, позбавленим 

батьківського піклування, 

після досягнення 18 – 
річного віку. 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради  
6,0 Сільський 

бюджет   



19. Надання одноразової 

матеріальної допомоги 

військовослужбовцям, які 

проходять службу за 

контрактом та членам їх 

сімей для поліпшення 

житлово-побутових умов 

проживання 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради 
10,0 Сільський 

бюджет  

20. Надання натуральної 

допомоги дітям -
сиротам та дітям 

позбавленим 

батьківського 

піклування до Дня 

Святого Миколая 

(подарункові набори) 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради 
5,0 Сільський 

бюджет  

21. Надання допомоги 

сім’ям з дітьми які 

перебувають у 

складних життєвих 

обставинах. 
 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради 
5,0 Сільський 

бюджет  

22. Забезпечення 

харчуванням у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах в 

розмірі 15 грн.: 

- учнів з сімей, батьки 

яких є учасниками АТО 

і  ООС та бойових дій 

; 

- дітям – інвалідам; 

- напівсиротам;  

- учням з багатодітних 

сімей (сімей, що мають 

3 і більше дітей до 18 

років). 

 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради 
175,0 Сільський 

бюджет 

23. Надання одноразової 

матеріальної допомоги 

до Дня вшанування 

учасників бойових дій 

на території інших 

держав (Афганістан, 

інші) 

 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради 
15,0 Сільський 

бюджет 

24. Надання допомоги 

застрахованим особам 

на період здійснення 

обмежувальних 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради 
50,0 Сільський 

бюджет 



протиепідемічних 

заходів, запроваджених 

з метою запобігання 

поширенню гострої 

респіраторної хвороби 

COVID-19, 

спричиненої 

коронавірусом SARS-

CoV-2 

25. Надання поворотної 

фінансової допомоги 

(резервних коштів), що 

виплачується 

патронатним 

вихователям до 

моменту отримання 

державної соціальної 

допомоги на 2022 рік  

2022 Виконавчий комітет 

сільської ради 
14 Сільський 

бюджет 

4. Поховання та похоронна справа 
1. Виплата матеріальної 

допомоги на поховання 

сім’ям, в яких померлі 

на момент смерті були 

працездатного віку і 

ніде не працювали. 
 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради 
10,0 Сільський 

бюджет 

5. Протидія торгівлі людьми, надання допомоги постраждалим особам 
1. Співпраця з 

громадськими 

організаціями у сфері 

протидії торгівлі 

людьми 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради, 

громадські організації, 

ГО «Професійна ліга 

соціальних 

працівників Сумщини» 

(згідно з угодою про 

співпрацю) 

- Фінансування  

не потребує 

2. Підвищення 

професійного рівня 

працівників, які 

реалізують соціальну 

політику у сфері 

протидії торгівлі 

людьми 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради, 

громадські організації, 

ГО «Професійна ліга 

соціальних 

працівників Сумщини» 

(згідно з угодою про 

співпрацю) 

- Фінансування  

не потребує 

3. Запобігання торгівлі 

людьми, її первинна 

профілактика, надання 

допомоги особам, які 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради, 

громадські організації, 
ГО «Професійна ліга 

соціальних 

- Фінансування  

не потребує 



постраждали від 

торгівлі людьми 
працівників Сумщини» 

(згідно з угодою про 

співпрацю) 
6.  Призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 
 
1. призначення і виплата 

компенсації фізичним 

особам, які надають 

соціальні послуги з 

догляду на 

непрофесійній основі 

2022-
2024 

Виконавчий комітет 

сільської ради 
20,2 Сільський 

бюджет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 2                                                                                                                         
до Програми соціального захисту 
населення на 2022-2024 роки 

Нижньосироватської сільської ради  
 

ПОРЯДОК 
надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які внаслідок 

недостатнього матеріального забезпечення потребують 
соціальної підтримки 

1. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які 

внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної 

підтримки (далі – Порядок) визначає механізм надання та виплати одноразової 

матеріальної допомоги, що надається згідно заходів, передбачених Програмою 

щодо посилення соціального захисту громадян на період 2022-2024 роки. 
2. Матеріальна допомога надається важко і хронічно хворим громадянам, 

особам з обмеженими фізичними можливостями, учасникам АТО і ООС та 

іншим громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення 

потребують соціальної підтримки (які зареєстровані та проживають на 

території Нижньосироватської сільської ради). 
3. Для надання одноразової матеріальної допомоги, заявник надає до 

особистого звернення такі документи: 
- ксерокопія паспортного документу, що засвідчує особу заявника та 

адресу його місця проживання; 
- ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;  
- ксерокопія одного з документів: пенсійного посвідчення, посвідчення 

інваліда, ветерана війни чи праці, учасника бойових дій, інше посвідчення, що 

встановлює його статус, тощо. 
4. Крім документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, при 

необхідності заявник надає такі документи:  
- довідка про стан здоров'я та необхідність лікування громадянина;  
- документи, що підтверджують надзвичайні обставини, які призвели до 

скрутного становища;  
- ксерокопія довідки про участь в антитерористичній операції та операції 

об‘єднаних сил; 
- ксерокопії підтверджуючих документів про оплату за лікування; 
- ксерокопію свідоцтва про смерть; 
- ксерокопію трудової книжки; 
- довідка з центру зайнятості; 
 - довідка на виплату одноразової допомоги; 
- інші документи, що можуть підтверджувати необхідність надання 

одноразової матеріальної допомоги, 
- акт обстеження житлових умов заявника, складений виконкомом 

сільської ради за місцем його проживання. 



5. У разі відсутності необхідного пакету  документів, які є необхідними 

для надання одноразової грошової допомоги (пункт 3, 4 Порядку), заява 

повертається до заявника для подальшого зібрання документів.  
6. Звернення громадян щодо надання одноразової матеріальної допомоги 

разом із документами, наведеними у пунктах 3 та 4 даного Порядку, 

направляються секретарю виконавчого комітету сільської ради на реєстрацію.  
7. За наслідками розгляду отриманих документів, сесія 

Нижньосироватської сільської ради може відмовити в наданні одноразової 

матеріальної допомоги, якщо: 
- сім'я протягом поточного року вже отримувала одноразову матеріальну 

допомогу з коштів сільського бюджету. 
8. Визначити розмір одноразової матеріальної допомоги : 
1) громадянам на проведення медичних операцій та довготривалого 

лікування – від 1 до 5 тисяч гривень, в залежності від важкості захворювання 

та терміну лікування; 
2) громадянам, які потребують дороговартісного лікування та на 

проведення складних медичних операцій– від 5 до 20 тисяч гривень; 
3) особам, які потерпіли внаслідок пожежі, стихійного лиха – від 1 до 5 

тисяч гривень, в залежності від ступеню руйнування житла ; 
4) громадянам, які внаслідок пожежі або стихійного лиха втратили житло 

– від 5 до 20 тисяч гривень; 
5) надання матеріальної допомоги учасникам АТО і ООС та учасникам 

бойових дій – 1,5 тис. грн.; 
6) надання одноразової матеріальної допомоги до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших держав (Афганістан) – 1,5 тис. грн.; 
7) надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які 

проходять службу за контрактом та членам їх сімей для поліпшення житлово-
побутових умов проживання - 2 тис. грн.; 

8) надання матеріальної допомоги сім’ям, які втратили батьків та синів 

під час АТО і ООС - 20 тис. грн.; 
9) надання матеріальної допомоги учасникам АТО та ООС, яким 

встановлено статус «Інвалід війни» для вирішення соціально-побутових 

питань в розмірі: - 15 тис. грн. (інвалідам війни І групи); - 10 тис. грн. 

(інвалідам війни ІІ групи); - 5 тис. грн. (інвалідам війни ІІІ групи). 

10) надання одноразової матеріальної допомоги Почесним донорам 

України на поліпшення матеріально-побутових умов проживання в розмірі 1 

тис. грн.; 
11) надання одноразової матеріальної допомоги особам, що постраждали 

від аварії на ЧАЕС І категорії (ліквідаторам), з нагоди відзначення Дня 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС в розмірі 2 тис. грн.; 
12) надання одноразової допомоги дітям – сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку в розмірі 1810 

грн.; 
13) допомога до 100 річного ювілею жителів Нижньосироватської 

сільської ради в розмірі 1000 грн.; 



14) надання щомісячної стипендії особам з числа інвалідів війни та 

учасників бойових дій, яким виповнилося 90 і більше років в розмірі 100 грн., 
та особам похилого віку, яким виповнилося 100 і більше років (в розмірі 25 % 

прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність), 

які зареєстровані на території Нижньосироватської сільської ради та 

отримають пенсію в управлінні пенсійного фонду України Сумського району; 
15) допомога на поховання сім’ям, в яких померлі на момент смерті були 

працездатного віку і ніде не працювали надається в розмірі 1000 грн. 
 

 
Секретар сільської ради     Ольга КЛИМЕНКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 3 
до Програми соціального захисту 

населення на 2022-2024 роки 

Нижньосироватської сільської ради  
Порядок 

використання бюджетних коштів для відшкодування пільг (знижки) на 
житлово-комунальні послуги та придбання твердого палива найбільш 
соціально вразливим категоріям населення, що проживає на території 

Нижньосироватської сільської ради 
  

І. Загальна частина 
1. Цей Порядок регламентує надання знижки (пільг) за рахунок 

місцевого бюджету інвалідам по зору 1 групи, інвалідам 1 групи із 

захворюванням хребта та спинного мозку, Почесним донорам України та 

дітям-інвалідам з онкологічними захворюваннями, які не мають інших 

пільгових статусів та не користуються пільгами (знижками) за рахунок інших 

джерел.  
2. Пільги (знижки) надаються за зареєстрованим місцем проживання на 

оплату житлово-комунальних послуг: газопостачання на плиту, опалення, 

електропостачання, водопостачання, водовідведення, квартплату, вивіз сміття 

та на тверде паливо з моменту звернення за наданням таких пільг.  
3. Пільги (знижки) у розмірі 25% вартості житлово-комунальних послуг 

та твердого палива надаються у межах норм споживання відповідно до чинних 

нормативно-правових актів, якими вони встановлені. Плата за 

понаднормативне використання послуг сплачується споживачами самостійно 

згідно з діючими тарифами на відповідні послуги.  
4. Пільги інвалідам по зору 1 групи, інвалідам 1 групи із захворюванням 

хребта та спинного мозку, Почесним донорам України та дітям-інвалідам з 

онкологічними захворюваннями, передбачені цим рішенням не поширюються 

на членів сім’ї . 
5. У разі змін цін, тарифів та обсягів споживання комунальних послуг 

відповідно до нормативних документів, знижки (пільги) надаються з 

урахуванням цих змін.  
6. Сумською центральною районною клінічною лікарнею з метою 

підтримки в актуальному стані відповідної інформації щодо інвалідів з 

відповідними нозологіями захворювань на початку бюджетного року (до 

05.01) до Відділу соціального захисту населення Нижньосироватської 

сільської ради надаються уточнені списки таких інвалідів ( І групи по зору та 

з ураженням хребта та спинного мозку), а дітей-інвалідів з онкологічними 

захворюваннями – щоквартально до 5 числа місяця наступного за звітним 

періодом. У разі будь-яких змін у списках таких інвалідів (вибуття, смерть) 

або за наявності додаткових осіб, які підлягають включенню до таких списків, 

в оперативному порядку надається відповідна інформація.  
7. Для оформлення пільг на житлово-комунальні послуги, особи 

зазначені у пункті 1 цього Порядку подають до Відділу соціального захисту 



населення Нижньосироватської сільської ради особисту заяву, копію 

паспорту, ідентифікаційного коду, довідки про встановлену групу  

інвалідності (з пред’явленням оригіналів  цих  документів), особи, що мають 

статус Почесного донора України – копію документу, який підтверджує 

належність до відповідного статусу.  
Батьки ( або особи, які їх замінюють: опікун, піклувальник) дитини-

інваліда у віці до 18 років подають заяву, копію паспорту, ідентифікаційного 

коду, довідки ЛКК про становлення інвалідності, свідоцтво про народження 

дитини-інваліда (з пред’явленням  оригіналів), довідку про склад родини та 

документи, що підтверджують встановлення  опіки чи піклування (для 

опікунів, піклувальників). 
 

ІІ. Порядок надання та механізм відшкодування знижки (пільг) з 

сільського бюджету 
1. Пільги надаються підприємствами-надавачами послуг на підставі 

особистої заяви інваліда, пенсійного посвідчення та довідки медико-
соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності, які 

підтверджують належність до відповідної категорії (інвалід І групи по зору або 

інвалід І групи  із захворюванням хребта та спинного мозку, для дітей-
інвалідів –  довідки ЛКК про  встановлення інвалідності із зазначенням 

відповідної нозології захворювання), а для осіб, що мають статус Почесного 

донора України на підставі особистої заяви та документу, який підтверджує 

належність до відповідного статусу .  
2. Пільги надаються підприємствами-надавачами послуг за рахунок 

власних коштів з наступним відшкодуванням їх з сільського бюджету.  
3. Пільги на оплату комунальних послуг нараховуються щомісяця. 

Підприємства – надавачі послуг складають розрахунки витрат, пов’язаних з 

наданням пільг і надають їх до Нижньосироватської сільської ради в 

установлені ним терміни.  
4. Нижньосироватська сільська рада проводить  відшкодування  

відповідно  до  кошторисних  призначень. Кошти на відшкодування витрат по 

наданню пільг перераховуються  підприємствам-надавачам послуг на рахунки, 

відкриті в установах банків.  
5. У разі призначення субсидії пільги з оплати житлово-комунальних 

послуг та придбання твердого палива, у період її отримання не нараховуються.  
 

Секретар сільської ради      Ольга КЛИМЕНКО 



Додаток 4  
до Програми соціального захисту 

населення на 2022-2024 роки 

Нижньосироватської сільської ради  
Порядок 

здійснення видатків на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням 
пільг на послуги зв’язку (абонентна плата за квартирний телефон) 

окремим категорій громадян, які проживають на території 

Нижньосироватської сільської ради  
 

1. Цей Порядок регламентує проведення відшкодування витрат, 

пов’язаних з наданням пільг на послуги зв’язку (абонементна плата за 

квартирний телефон окремим категоріям громадян, які поживають на 

території Нижньосироватської сільської ради та  які мають таке право 

відповідно до Законів України “Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про статус  ветеранів  

війни, гарантії їх соціального захисту”,“Про жертви нацистських 

переслідувань”, “Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів 

внутрішніх справ та їх соціальний захист”, “Про охорону дитинства” з 

урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів  України від 04.06.2015 

№ 389 „Про затвердженн Порядку надання пільг окремим категоріям громадян 

з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї” за рахунок коштів 

районного бюджету. 
2. Відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг за послуги зв’язку 

(абонементна плата за квартирний телефон) окремим категоріям громадян 

здійснюється за механізмом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 січня 2003 року № 117 „Про Єдиний державний 

автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги” ( зі змінами) та у 

розмірах (відсотках), визначених законодавством для відповідних категорій 

пільговиків.  
3. Відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг на послуги 

зв’язку (абонентна плата за квартирний телефон) окремим категорій громадян, 

які проживають на території Нижньосироватської сільської ради  проводиться 

щомісячно на підставі наданого підприємством  (організацією), яка надала 

послуги зв’язку, до Нижньосироватської сільської ради “Розрахунку видатків 

на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг” та відповідного 

комплекту документів, в тому числі який застосовується для автоматизованої 

звірки наданої інформації.  
4. Нижньосироватська сільська рада проводить відшкодування 

відповідно до кошторисних призначень. Кошти на відшкодування витрат по 

наданню пільг перераховуються підприємствам-надавачам послуг на рахунки, 

відкриті в установах банків  
5. Відшкодування здійснюється тільки в межах бюджетних асигнувань, 

передбачених у сільському бюджеті на вказані цілі.  
 

Секретар сільської ради      Ольга КЛИМЕНКО 
 



Додаток 5 
до Програми соціального захисту 

населення на 2022-2024 роки 

Нижньосироватської сільської ради  
Порядок 

 використання коштів місцевого бюджету Нижньосироватської 

сільської ради для забезпечення санаторно – курортним лікуванням осіб, 

які постраждали під час проведення антитерористичної операції і 

операції об’єднаних сил та яким встановлено статус учасника бойових 

дій чи інвалідів війни 

1. Цим Порядком визначається механізм використання коштів, 

передбачених у місцевому бюджеті Нижньосироватської сільської ради на 

забезпечення санаторно – курортним лікуванням осіб, які постраждали під час 

проведення антитерористичної операції і операції об’єднаних сил та яким 

встановлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни відповідно до 

Закону України «Про статус учасника ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» та які перебувають на обліку для санаторно – курортного 

оздоровлення в Нижньосироватській сільській раді. 
 2. Дія цього порядку не поширюється на осіб, зазначених у Порядку 

забезпечення санаторно – курортними путівками деяких категорій громадян, 

структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, 

районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими 

органами міських рад, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 

від 22 лютого 2006 року № 187 та Порядку забезпечення санітарно – 
курортними путівками до санітарно – курортних закладів 

військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів 

внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 

року № 446. 
 3. Нижньосироватська сільська рада забезпечує осіб безоплатними 

путівками до санаторно – курортних закладів відповідно до цього Порядку 

згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості: учасників бойових 

дій – строком на 18 днів; інвалідів війни – позачергово строком на 18 днів. 
 4. Для одержання путівки особи повинні перебувати на обліку в 

Нижньосироватській сільській раді та мати зареєстроване місце проживання 

на території Нижньосироватської сільської ради, з поданням необхідних для 

прийняття та такий облік документів: заяви (за встановленою відповідними 

нормативними актами формою), медичні довідки лікувальної установи за 

формою № 070/о, копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни, 

копію військового квитка (за наявності) та копію документа, що посвідчує 

безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної 

операції в районах її проведення (під час подання копій документів, особи 

надають їх оригінали для огляду). 
 Відповідно до норм чинного законодавства особи, що перебувають на 

обліку для санітарно – курортного оздоровлення мають право вільного вибору 



санаторно – курортного закладу за профілем захворювання, за яким 

перебувають на черзі. 
5. Протягом бюджетного року заявник має право використати 

можливість санаторно – курортного оздоровлення лише з одного джерела 

фінансування (або за рахунок державного бюджету, або за рахунок районного 

бюджету, або за рахунок місцевого бюджету, або інших незаборонених 

законодавством джерел). 
Особа, яка перебуває на обліку Нижньосироватської сільської ради для 

забезпечення санаторно – курортним лікуванням, але в поточному році 

одержала безоплатну путівку за рахунок коштів державного, районного 

бюджетів або з інших джерел, знімається з обліку. 
Компенсація за доплату, пов’язану з поліпшенням умов проживання в 

санаторії, та за продовження строку лікування за рахунок коштів місцевого 

бюджету не здійснюється. 
6. Поділ терміну оздоровлення та передача права на оздоровлення у 

санаторно –курортному закладі іншій особі забороняється. 
7. Забезпечення путівками осіб, здійснюється в межах виділених 

коштів на кількість осіб, узятих на облік для забезпечення санаторно – 
курортним лікуванням, на яких недостатньо затверджених на поточний 

бюджетний рік коштів державного або районного бюджетів на вказані цілі, 

згідно з договорами, укладеними Нижньосироватською сільською радою з 

особами та санітарно – курортними закладами. 
8. Зазначене у пункті 8 цього Порядку відшкодування здійснюється 

Нижньосироватською сільською радою шляхом безготівкового перерахування 

коштів санаторно – курортним закладам за надані послуги відповідно до 

укладених договорів щодо забезпечення путівкою шляхом відшкодування її 

вартості (далі – договір) та актів наданих послуг у розмірі встановленої 

граничної вартості путівки (ліжко – дня), а якщо вартість путівки нижча за 

граничну, - не більше від фактичної вартості путівки.  
Вартість санаторно – курортного лікування, яка буде відшкодована 

санаторно – курортним закладам за рахунок місцевого бюджету не повинна 

перевищувати граничної вартості путівки (ліжко – дня), затвердженої наказом 

Міністерства соціальної політики України від 06.04.2017 року № 575, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2017 року за № 

493/30361 «Про встановлення граничної вартості путівки (ліжко – дня) у 2017 

році». 
За бажанням осіб їм можуть надаватися додаткові послуги за умови 

оплати санаторно – курортному закладу вартості наданих послуг за рахунок 

власних коштів чи інших джерел, не заборонених законодавством. 
9. З метою забезпечення осіб оздоровленням Нижньосироватська 

сільська рада перед укладенням угоди отримує від санаторно – курортного 

закладу, обраного заявником:  
- підтвердження про наявність у нього ліцензії на провадження 

господарської діяльності з медичної практики та присвоєння вищої або першої 

акредитаційної категорії; 



- гарантійний лист про згоду на лікування за відповідним профілем осіб 

(із зазначенням дати заїзду щодо кожної особи) та про укладення угоди; 
- інформацію про умови проживання та харчування; 
- перелік процедур, що можуть надаватись особі за період санаторно – 

курортного лікування відповідно до медичних рекомендації; 
- інформацію про вартість путівки. 
Нижньосироватська сільська рада ознайомлює з поданою інформацією 

осіб, які у десятиденний термін повідомляють про згоду на отримання 

оздоровлення або відмову від неї.  
У разі отримання від санаторно – курортного закладу, обраного особою, 

відмови у її прийнятті на санаторно – курортне лікування Нижньосироватська 

сільська рада інформує про це особу та пропонує їй обрати інший заклад.  
10. Нижньосироватська сільська рада та особи укладають договір у трьох 

примірниках  (один – для Нижньосироватської сільської ради, другий – для 

санаторно – курортного закладу, третій – для особи). 
Усі примірники договору, підписані керівником Нижньосироватської 

сільської ради та особою і скріплені печаткою, передаються особі для 

подальшої передачі санаторно – курортному закладу. 
 Після прибуття зазначеної особи до відповідного санаторно - курортного 

закладу керівник такого закладу підписує і скріплює печаткою (за наявності) 

всі примірники договору, після чого заклад надсилає один примірник договору 

поштовим відправленням до Нижньосироватської сільської ради, другий – 
передає особі, а третій – залишає на зберіганні у закладі. 

11. Особи після закінчення санаторно – курортного лікування подають до 

Нижньосироватської сільської ради документ, що підтверджує проходження 

лікування в санаторно – курортному закладі за профілем захворювання, за 

яким проведено оздоровлення, із зазначенням прізвища, імені, по батькові та 

строку перебування, завірений підписом керівника та скріплений печаткою за 

наявності) такого закладу. 
санаторно – курортний заклад після надання особам послуг санаторно – 

курортного лікування подає Нижньосироватській сільській раді акт наданих 

послуг та документ щодо проведення розрахунків за результатами надання 

зазначених послуг за відповідний  звітний період згідно з умовами договору. 
У разі дострокового вибуття особи із санаторно – курортного закладу 

Нижньосироватська сільська рада здійснює відшкодування вартості 

використаної частини путівки (використаних ліжко – днів). 
Вартість невикористаної частини путівки (невикористаних ліжко – днів) 

санаторно – курортному закладу не відшкодовується. 
Відповідальність за недостовірність інформації про кількість 

невикористаних ліжко – днів несе санаторно – курортний заклад відповідно до 

закону. 
Останнім днем періоду перебування осіб у санаторно – курортних 

закладах є 15 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою 

виїзду із закладу. 



12. Розпорядником бюджетних коштів є Нижньосироватська сільська 

рада. 
Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік 

бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, 

пов’язаних з використанням в органах Казначейства та проведення операцій, 

пов’язаних з використанням коштів, здійснюють в установленому 

законодавством порядку. 
 
 
 

 
Секретар сільської ради      Ольга КЛИМЕНКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 6 
до Програми соціального захисту 

населення на 2022-2024 роки 

Нижньосироватської сільської ради  
 

Порядок  

використання коштів місцевого бюджету  

Нижньосироватської сільської ради для надання одноразової 

матеріальної допомоги військовослужбовцям, які проходять службу за 

контрактом на поліпшення житлово - побутових умов проживання 
 

1. Цей Порядок розроблений відповідно до вимог Бюджетного Кодексу 

України та визначає механізм надання одноразової матеріальної допомоги 

військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом та членам їх сімей. 
2. Одноразова матеріальна допомога виплачується військовослужбовцям, 

які проходять службу за контрактом та перебувають у зоні проведення 

антитерористичної операції і операції об’єднаних сил та членам їх сімей, що 

мають зареєстроване місце проживання на території Нижньосироватської 

сільської ради. 
3. За рахунок коштів місцевого бюджету допомога військовослужбовцям, 

які проходять службу за контрактом та членам їх сімей надається одноразово 

протягом календарного року у розмірі 2000 грн. на поліпшення житлово – 
побутових умов проживання. 

4. До членів сім’ї військовослужбовців, які проходять службу за 

контрактом належать дружина (чоловік), батьки (у разі не перебування у 

зареєстрованому шлюбі військовослужбовців, які проходять службу за 

контрактом) (далі – уповноважений представник сім’ї). 
5. Для одержання одноразової матеріальної допомоги 

військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, особисто (або 

уповноважений представник сім’ї) надають до Нижньосироватської сільської 

ради заяву, в якій зазначають згоду на збір та обробку інформації про 

персональні дані, які необхідні для призначення матеріальної допомоги; 

обставини, що спонукали їх звернення за допомогою; зобов’язання про те, що 

одноразова матеріальна допомога буде використана за цільовим призначенням 

та реквізити рахунку в уповноваженому банку, на який перераховується 

одноразова матеріальна допомога. 
До заяви додаються такі документи: 
- копія паспорта (з пред’явленням оригіналу). У разі подання заяви 

уповноваженим представником сім’ї та копії документів, що посвідчують 

родинний зв’язок (з пред’явленням оригіналів); 
- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків заявника (не подається фізичними особами, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному 

контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) з пред’явленням 

оригіналу; 



- копія документу, що підтверджує проходження військової служби на 

контрактній основі на момент звернення за одноразовою матеріальною 

допомогою (витяг з наказу про зарахування у списки в частини на військову 

службу за контрактом або довідки військкомату про укладення контракту на 

проходження військової служби та направлення до військової служби та 

направлення до військової частини); 
- акт обстеження матеріально – побутових умов проживання сім’ї 

(складається представниками виконкому сільської ради за зареєстрованим 

місцем проживання заявника), в якому будуть зазначені обґрунтовані підстави 

для надання одноразової матеріальної допомоги. 
6. Одноразова матеріальна допомога перераховується на банківський 

рахунок заявника чи уповноваженого представника сім’ї. 
 
 
 

Секретар сільської ради      Ольга КЛИМЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 7  
до Програми соціального захисту 

населення на 2022-2024 роки 

Нижньосироватської сільської ради  
Порядок  

використання коштів місцевого бюджету Нижньосироватської сільської 

ради для надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

бойових дій на території інших держав (Афганістан, інші) 

 
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у 

місцевому бюджеті відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» та які перебувають на обліку в 

Нижньосироватській сільській раді. 
2. Одноразова матеріальна допомога виплачується учасникам бойових 

дій, які зареєстровані та проживають на території Нижньосироватської 

сільської ради. 
3. За рахунок коштів місцевого бюджету матеріальна допомога надається 

одноразово протягом календарного року, у встановленому розмірі, до Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав (Афганістан, 

інші). 
4. Для одержання одноразової матеріальної допомоги учасники бойових 

дій надають до Нижньосироватської сільської ради заяву, в якій зазначають 

згоду на збір та обробку інформації про персональні дані, які необхідні для 

призначення матеріальної допомоги та реквізити рахунку в уповноваженому 

банку, на який перераховується одноразова матеріальна допомога. 
До заяви додаються такі документи: 
1) копія паспорту, що засвідчує особу заявника та адресу його місця 

реєстрації (з пред’явленням оригіналу); 
2) копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків заявника (не подається фізичними особами, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному 

контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) з пред’явленням 

оригіналу; 
3) копія посвідчення учасника бойових дій. 
Одноразова матеріальна допомога перераховується на банківський 

рахунок заявника. 
Розпорядником бюджетних коштів є Нижньосироватська сільська рада. 
7. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік 

бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, 

пов’язаних з використанням в органах Казначейства та проведення операцій, 

пов’язаних з використанням коштів, здійснюють в установленому 

законодавством порядку. 
 

Секретар сільської ради     Ольга КЛИМЕНКО 
 



Додаток 8  
до Програми соціального захисту 

населення на 2022-2024 роки 

Нижньосироватської сільської ради  
 

 

Порядок 

організації передплати районної газети «Вісті Сумських громад» зі 100% 

знижкою вартості для окремих пільгових категорій населення за 

рахунок коштів місцевого бюджету Нижньосироватської сільської ради 
 

1. Цей Порядок регламентує надання пільг (знижки) з передплати 

районної газети «Вісті Сумських громад» для пільгових категорій населення 

«Учасники ВВв» та «Діти війни» за рахунок коштів місцевого бюджету 

Нижньосироватської сільської ради. 
2. Пільга для вказаних у пункті категорій населення надається у розмірі 

100% знижки вартості видання газети «Вісті Сумських громад» з урахуванням 

плати за оформлення передплати та доставки. 
3. У разі проживання за однією поштовою адресою (зареєстрованим 

місцем проживання) декількох осіб пільгової категорії з числа зазначених у 

абзаці пункту 1 Порядку передплати газети «Вісті Сумських громад» 

здійснюється в кількості одного примірника на домогосподарство. 
4. Пільги (знижки) з передплати районної газети «Вісті Сумських 

громад» для пільгової категорії надаються на підставі даних реєстру 

зареєстрованих осіб пільгової категорії по Нижньосироватській сільській раді. 
5. Нижньосироватська сільська рада укладає договір про поставку 

поштових відправлень та періодичних друкованих видань з ПАТ «Укрпошта», 

надає списки пільговиків та проводить перерахування вартості видання 

районної газети «Вісті Сумських громад» з урахуванням оформлення підписки 

та доставки вказаного періодичного друкованого видання відповідно до 

кошторисних призначень. 
 
 
 
 
 

Секретар сільської ради      Ольга КЛИМЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 9 
до Програми соціального захисту 

населення на 2022-2024 роки 

Нижньосироватської сільської ради  
 

Порядок  

надання поворотної фінансової допомоги (резервних коштів), що 

виплачується патронатним вихователям до моменту отримання 

державної соціальної допомоги  
 

1. Цей порядок визначає механізм надання поворотної фінансової 

допомоги (резервних коштів), що виплачується патронатним вихователям до 

моменту отримання державної соціальної допомоги. 
2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2021 

року №893 «Порядок створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, 

влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя» протягом 

п’яти днів після укладення договору про умови запровадження патронату 

повинні нарахувати з місцевого бюджету  поворотну фінансову допомогу (далі 

– резервні кошти), що виплачується патронатному вихователю для 

своєчасного забезпечення потреб дитини, влаштованої до сім’ї патронатного 

вихователя, до моменту отримання державної соціальної допомоги. 
3. Сума резервних коштів має відповідати встановленому розміру 

соціальної допомоги з розрахунку одночасного влаштування до сім’ї 

патронатного вихователя двох дітей і становить 2,5 прожиткового мінімуму на 

кожну дитину відповідного віку (до шести років та від шести до 18 років). 
Резервні кошти перераховуються на особовий рахунок патронатного 

вихователя, відкритий у відповідній банківській установі для 

отримання соціальної допомоги на утримання дитини у сімʼї патронатного 

вихователя, та є перехідним залишком, 

який використовується патронатним вихователем для задоволення потреб 

дитини, влаштованої до сім’ї патронатного вихователя, чи у 

разі затримки виплат державної соціальної допомоги і 

поновлюється патронатним вихователем таким чином, щоб перед 

наступним влаштуванням дитини до сімʼї патронатного вихователя на 

відповідному рахунку сума цього резерву 

дорівнювала сумі попередньо виплаченої поворотної фінансової допомоги. 
Після припинення/розірвання договору про умови запровадження та 

організацію функціонування послуги патронату над дитиною патронатний 

вихователь протягом 10 робочих днів повинен повернути в повному обсязі до 

бюджету Нижньосироватської сільської ради кошти попередньо виплаченої 

поворотної фінансової допомоги.  
Якщо, після припинення/розірвання договору про умови запровадження 

та організацію функціонування послуги патронату над дитиною патронатний 

вихователь протягом 10 робочих днів не повертає до місцевого бюджету в 



повному обсязі кошти попередньо виплаченої поворотної фінансової 

допомоги, то ці кошти стягуються в судовому порядку. 
Доцільно проводити розрахунок поворотної фінансової допомоги 

(резервних коштів) за умови одночасного влаштування до сім’ї патронатного 

вихователя двох дітей віком від 6 до 18 років (так як сума є більшою і в разі 

потреби сума резервних коштів буде достатньою. Також, слід враховувати 

збільшення розміру прожиткового на кожну дитину кожні півроку. 
  

  2022 р. 2023 р. 2024 р. 

Станом на 1 липня 1 грудня 
1 

липня 
1 

грудня 
1 

липня 
1 

грудня 
Діти 6-18 років 2748 2885 3029 3180 3339 3506 
2,5 прожит-
кових мінімумів 

у роз-рахунку 

на двох дітей 

13740 14425 15145 15900 16695 17530 

 

Обсяг фінансування поворотної фінансової допомоги (резервних коштів), 

що виплачується патронатним вихователям залежить від того, коли створена 

сім’я патронатного вихователя. 

 
 

Секретар сільської ради      Ольга КЛИМЕНКО 
 
 
 

 
 
 
Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                      Юлія ПРОЦЕНКО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 163 
 

від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 

 
Про проект програми відшкодування компенсаційних виплат за 

перевезення окремих пільгових категорій громадян Нижньосироватської 

сільської ради на приміських маршрутах автомобільним транспортом на 

2022 -2024 роки 
  

Керуючись п.п. 1 п. «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та розглянувши проект програми відшкодування 

компенсаційних виплат за перевезення окремих пільгових категорій громадян 

Нижньосироватської сільської ради на приміських маршрутах автомобільним 

транспортом на 2022 -2024 роки, виконавчий комітет Нижньосироватської 

сільської ради вирішив: 
 

1. Погодити проект програми відшкодування компенсаційних виплат за 

перевезення окремих пільгових категорій громадян Нижньосироватської 

сільської ради на приміських маршрутах автомобільним транспортом на                           

2022 -2024 роки (додаток 1). 
2. Рекомендувати сесії Нижньосироватської сільської ради затвердити 

програму відшкодування компенсаційних виплат за перевезення окремих 

пільгових категорій громадян Нижньосироватської сільської ради на 

приміських маршрутах автомобільним транспортом на 2022 -2024 роки. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Нижньосироватської сільської ради з питань планування соціально-
економічного розвитку, бюджету, фінансів, житлово-комунального 

господарства та управління комунальною власністю. 
 

 
 

 
Сільський голова                                               Вячеслав СУСПІЦИН 

 
 
 
 



 
Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету «Про проект 
програми відшкодування компенсаційних виплат 

за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян Нижньосироватської сільської ради на 

приміських маршрутах автомобільним 

транспортом на 2022 - 2024 роки» від 30.11.2021 р. 

№ 163 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Проект 
 

 ПРОГРАМА 
відшкодування компенсаційних виплат за 

перевезення окремих пільгових категорій 

громадян Нижньосироватської сільської ради на 

приміських маршрутах автомобільним 

транспортом на 2022 -2024 роки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 с. Нижня Сироватка 



2021 
 

Паспорт програми відшкодування компенсаційних виплат за перевезення 

окремих пільгових категорій громадян Нижньосироватської сільської ради на 

приміських маршрутах автомобільним транспортом на 2022-2024 роки 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 
Нижньосироватська сільська рада 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади про 

розроблення Програми 

Рішення виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської ради                              
«Про проект програми відшкодування 

компенсаційних виплат за перевезення 

окремих пільгових категорій громадян 

Нижньосироватської сільської ради на 

приміських маршрутах автомобільним 

транспортом на 2022 - 2024 роки» від 

30.11.2021 р. № 163 
  

 

3. Розробник Програми Нижньосироватська сільська рада 
4. Співрозробники Програми – 
5. Відповідальний виконавець 

Програми 
Нижньосироватська сільська рада 

6. Учасники Програми Виконавчий комітет сільської ради, відділ 

соціального захисту населення 

Нижньосироватської сільської ради          
7. Термін реалізації Програми 2022 -2024 роки 
8. Перелік бюджетів, що беруть 

участь у виконанні Програми 
Кошти сільського бюджету  

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми,  
всього, у тому числі: 
кошти сільського бюджету  
спонсорські кошти  
кошти не заборонені законом  

Фінансування, визначених Програмою 

заходів, здійснюватиметься в межах видатків, 

передбачених у рішенні сесії 

Нижньосироватської сільської ради «Про 

сільський бюджет на відповідний рік» та 

інших джерел фінансування, не заборонених  

чинним  законодавством  України. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Розділ 1. Загальна характеристика Програми 
 

Програма відшкодування компенсаційних виплат за перевезення окремих 

пільгових категорій громадян Нижньосироватської сільської ради на 

приміських маршрутах автомобільним траспортом на 2022 – 2024 роки (далі - 
Програма) направлена на організацію пільгового проїзду окремих категорій 

громадян на приміських маршрутах та забезпечення компенсації збитків 

перевізників від пільгових перевезень окремих категорій громадян на 

приміських маршрутах. 
Програма розроблена відповідно до Бюджетного Кодексу України, 

Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», «Про державну соціальну допомогу інвалідам 

з дитинства та дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, 

які не мають права на пенсію, та інвалідам», «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні», «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», «Про реабілітацію жертв політичних 

репресій на Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону 

дитинства».   
 

Розділ 2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована 

Програма 
 

На території Нижньосироватської сільської ради проживають такі 

пільгові категорії, як особи з  інвалідністю, діти з інвалідністю, інваліди ВВв, 

учасники бойових дій, учасники бойових дій на території інших держав, 

пенсіонери, діти  - сироти, діти з багатодітних родин,  ліквідатори ЧАЕС (І-ІІ 
кат.), ветерани ВС, батьки загиблих військовослужбовців. 

 
Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з сільського 

бюджету на програми соціального захисту окремих категорій населення та 

компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян. 
Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, по скільки 

пільговим категоріям громадян проблематично скористатися правом на 

пільговий проїзд через відсутність фінансового ресурсу, а перевізники несуть 

фінансові втрати через відсутність компенсаційних виплат за пільгове 

перевезення окремих категорій громадян. 
Розв’язання даної проблеми потребує скоординованих дій структурних 

підрозділів органу виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 
Програму передбачається виконати протягом 2022 -2024 роки. 

 

Розділ 3. Мета Програми 
 

Метою Програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій 

громадян на пільговий проїзд на приміських маршрутах та відшкодування за 

перевезення окремих пільгових категорій громадян Нижньосироватської 



сільської ради перевізникам, які здійснюють перевезення на приміських 

маршрутах  за рахунок коштів сільського бюджету. 
 

Розділ 4. Фінансування  Програми 
 

Фінансування, визначених Програмою заходів, здійснюватиметься  в 

межах  видатків, передбачених у  рішенні сесії Нижньосироватської сільської  

ради «Про сільський бюджет на відповідний рік» та інших джерел 

фінансування, не заборонених  чинним  законодавством  України. 
Щорічно при  формуванні  сільського бюджету планується  передбачати, 

виходячи із реальних фінансових можливостей, цільові кошти  для 

забезпечення  виконання заходів Програми. В разі необхідності протягом 

бюджетного року рішенням сесії Нижньосироватської сільської ради 

затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Програми.  
 

Розділ 5. Результативні показники 
 

(критерії оцінки ефективності виконання заходів Програми) 
Завдання: 
Зниження соціальної напруги серед пільгової категорії населення 

Нижньосироватської сільської ради. 
Компенсація вартості перевезень окремих пільгових категорій громадян 

на приміських маршрутах згідно укладених з перевізниками договорів. 
Очікуваний результат:  
Реалізація Програми забезпечить організацію пільгового проїзду окремих 

категорій громадян на приміських маршрутах та компенсацію збитків 

перевізникам від пільгових перевезень окремих категорій громадян на 

приміських маршрутах загального користування. 
 

Розділ 6. Система управління та контролю за ходом виконання 

Програми. 
 

Організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання 

Програми здійснюється відділом соціального захисту населення 

Нижньосироватської сільської ради відповідно до Порядку відшкодування за 

перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах 

Нижньосироватської сільської ради на 2022– 2024 роки. 
 

 



Розділ 7. Заходи  Програми відшкодування компенсаційних виплат за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян Нижньосироватської сільської ради на приміських маршрутах на 2022 – 2024 роки 
№ 

п/п 
Перелік заходів програми Строк 

вико- 
нання 

заходу 

Виконавці Джерела 
 фінансування 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис.грн. 

Очікуваний 

результат 

Всього 
за 2022-2024 
роки 

1 2 3 4 5            6 8 
1. Виплата компенсації за проїзд 

пільгових категорій громадян на 

приміських маршрутах  

2022-
2024 

Відділ соціального 

захисту населення 

Нижньосироватської 

сільської ради, 

Нижньосироватська 

сільська рада, 

перевізники, які надають 

послуги з перевезення 

пільгових категорій 

громадян на приміських 

маршрутах.  

Сільський бюджет В межах 

фінансування 
 

Підвищення рівня 

соціального захисту 

окремих категорій 

населення через 

виплату компенсації 

за пільговий проїзд. 

 
 
 
 

Сільський голова                                              Вячеслав СУСПІЦИН 
 
 



Додаток  
до  програми відшкодування компенсаційних виплат 

за перевезення окремих пільгових категорій 
громадян Нижньосироватської сільської ради на 

приміських маршрутах автомобільним транспортом 

на 2022 -2024 роки 
Порядок 

відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним 

транспортом Нижньосироватської сільської ради на 2022-2024 роки 
 

1. Загальні положення 
1.1. Цей порядок визначає єдиний механізм відшкодування перевізникам 

компенсаційних виплат, пов’язаних з перевезенням громадян, які  мають право 

на пільги в автомобільному транспорті приміського сполучення (за винятком 

таксі) за рахунок коштів сільського бюджету.  
Порядок розроблений на виконання Програми відшкодування 

компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян 

Нижньосироватської сільської ради на 2022-2024 роки. 
1.2. Законодавчою та нормативною підставою Порядку є Бюджетний 

Кодекс України, Закони України «Про автомобільний транспорт», «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанови Кабінету 

Міністрів України від 17.05.1993 №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на 

транспорті загального користування» та від 16.08.1994 №555 «Про поширення 

чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. №354», 
Закони України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 

права на пенсію, та інвалідам», «Про основи соціальної захищеності інвалідів 

в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх 

соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців 

та членів їх сімей», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», 

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства». 
Дія Порядку поширюється на відшкодування компенсаційних виплат за 

перевезення окремих категорій громадян за рахунок коштів сільського 

бюджету.  
1.3.Цей Порядок визначає механізм відшкодування відділом соціального 

захисту населення Нижньосироватської сільської ради (далі- Управлінням) 

перевізникам за пільговий проїзд окремих пільгових категорій громадян за 

рахунок коштів сільського бюджету. 
1.4.Загальна сума відшкодування компенсаційних виплат, пов’язаних з 

перевезенням громадян, які мають право на пільги, у автомобільному 

транспорті приміського сполучення визначається кошторисними 

призначеннями на відповідний рік за рахунок коштів сільського бюджету.  
1.5. Відшкодування компенсаційних виплат проводиться на підставі 

договорів про відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових 



категорій громадян Нижньосироватської сільської ради автомобільним 

транспортом загального користування, укладених між перевізниками і 

Нижньосироватською сільською радою, яке є головним розпорядником 

коштів, призначених для компенсаційних виплат за пільгове перевезення 

окремих категорій громадян (Додаток 1 до Порядку).  
Перевізники – отримувачі компенсаційних виплат за рахунок коштів 

сільського бюджету за пільговий проїзд окремих категорій громадян для 

укладання договору з Нижньосироватською сільською радою подають 

наступну інформацію: 
- заяву на укладання договору; 
- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців; 
- копію чинного договору про організацію перевезення пасажирів; 
- копію ліцензії; 
- копію розкладу руху автобусів на маршрутах; 
- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку (за наявності); 
- довідку про маршрути, в якій вказується: 
найменування маршруту; 
назва і адреса відправного пункту та пункту прибуття; 
встановлені тарифи (вартість проїзду). 
1.6. Обліку підлягають поїздки пільгових категорій громадян, яким 

відповідно до законодавства України, надано право пільгового проїзду в 

автомобільному транспорті загального користування, а саме: 
— інвалідів війни - згідно посвідчення «Інваліда війни»; 
- учасників бойових дій - згідно посвідчення «Учасника бойових дій»  
- пенсіонерів за віком - на підставі пенсійного посвідчення; 
- інвалідів та дітей-інвалідів - на підставі посвідчення, що підтверджує 

призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України «Про 

державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам», «Про 

державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 

інвалідам» АБО на підставі медичних документів, які підтверджують статус 

(висновку МСЕК або висновку ЛКК), довідки органу соціального захисту 

населення про перебування на обліку та документу, який посвідчує особу (за 

відсутності бланків посвідчення), пенсійного посвідчення; 
- осіб, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів(не більше 

одного супроводжуючого) – по факту супроводження;  
- ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 

ветеранів Національної поліції, ветеранів податкової міліції, ветеранів 

державної пожежної охорони, ветеранів Державної кримінально-виконавчої 

служби України, ветеранів служби цивільного захисту, ветеранів Державної 

служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – при пред’явленні 

відповідного посвідчення «Ветерана військової служби», «Ветерана органів 

внутрішніх справ», «Ветерана податкової міліції», «Ветерана війни», 

«Ветерана Державної кримінально-виконавчої служби», «Ветерана служби 



цивільного захисту», «Ветерана Державної служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації»; 
- реабілітованих громадян, які постраждали внаслідок репресій або є 

пенсіонерами - на підставі посвідчення реабілітованого, пенсійного 

посвідчення; 
- громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

(категорія 1 та категорія 2-ліквідатори) – на підставі посвідчення особи, яка 

постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
- дітей з багатодітних сімей - на підставі посвідчення «Дитини з 

багатодітної сім’ї»; 
- дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що 

виховуються чи навчаються у навчально- виховних та навчальних закладах – 
на підставі документа, що дає право на безкоштовний проїзд, згідно п.11 

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення 

виховання, навчання , соціального захисту та матеріального забезпечення 

дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування»; 
 - учасники АТО – на підставі посвідчення «Учасника антитерористичної 

операції». 
 

2.Облікування та порядок безкоштовного перевезення громадян 
2. Облікування фактичних перевезень громадян, яким надано право 

безоплатного проїзду автомобільним транспортом на приміських маршрутах 

та визначення суми втрат за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян. 
2.1. Безкоштовне перевезення окремих категорій громадян, що мають 

право на безплатний проїзд згідно з чинним законодавством та вказаних у пп. 

1.6 даного Порядку, здійснюється пасажирським автотранспортом на умовах, 

визначених договором на перевезення пасажирів автомобільним транспортом, 

укладеним між перевізником та Нижньосироватською сільською радою. 
2.2. При посадці в автобус на автостанції пільговик пред'являє водієві: 

квиток (отриманий в касі); посвідчення про право на безкоштовне (пільгове) 

перевезення встановленого зразка. При посадці за межами автостанції 

громадянин, що користується правом пільгового проїзду, пред’являє водію  

автобуса відповідне посвідчення.  
2.3. Розрахунки фактично виконаних обсягів перевезень пільгових 

категорій населення в автобусах приміських маршрутів загального 

користування виконуються перевізниками на підставі виданих на автостанції 

пільгових квитків та фактичної кількості перевезених пасажирів пільгової 

категорії. 
 

3. Порядок проведення відшкодування компенсації 
3.1. Нижньосироватська сільська рада на підставі розрахунків про 

фактично виконані обсяги перевезень пільгових категорій громадян, що 

надаються перевізниками, забезпечує відшкодування компенсаційних виплат 

на розрахунковий рахунок перевізників.  



3.2.Нижньосироватська сільська рада бере бюджетні зобов’язання та 

здійснює відповідні видатки в межах бюджетних асигнувань. 
3.3. Станом на 1 число кожного місяця Нижньосироватська сільська рада 

та перевізник складають акти звіряння у трьох примірниках. 
 

4. Контроль та відповідальність за порушення договірних умов 
4.1. Перевізник несе повну відповідальність за надання пільг на проїзд 

окремих категорій громадян за рахунок коштів сільського бюджету та за 

достовірність поданих розрахунків. 
 

5. Порядок розгляду спорів 
5.1. Спори, що виникають між перевізниками та Нижньосироватської 

сільської ради вирішуються шляхом переговорів. 
5.2. У випадках недосягнення згоди між Нижньосироватською сільською 

радою та перевізниками спори вирішуються згідно з чинним законодавством 

України. 
 
 
 

 
 

Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                      Юлія ПРОЦЕНКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 164 
 

від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 

 
Про проект програми відшкодування компенсаційних виплат за 

перевезення окремих пільгових категорій громадян Нижньосироватської 

сільської ради залізничним транспортом приміського сполучення на                   

2022-2024 роки 
 
  

Керуючись п.п. 1 п. «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та розглянувши проект програми відшкодування 

компенсаційних виплат за перевезення окремих пільгових категорій громадян 

Нижньосироватської сільської ради залізничним транспортом приміського 

сполучення на 2022-2024 роки, виконавчий комітет Нижньосироватської 

сільської ради вирішив: 
 

1. Погодити проект програми відшкодування компенсаційних виплат за 

перевезення окремих пільгових категорій громадян Нижньосироватської 

сільської ради залізничним транспортом приміського сполучення на                     

2022-2024 роки (додаток 1). 
2. Рекомендувати сесії Нижньосироватської сільської ради затвердити 

програму відшкодування компенсаційних виплат за перевезення окремих 
пільгових категорій громадян Нижньосироватської сільської ради залізничним 

транспортом приміського сполучення на 2022-2024 роки. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Нижньосироватської сільської ради з питань планування соціально-
економічного розвитку, бюджету, фінансів, житлово-комунального 

господарства та управління комунальною власністю. 
 

 
 

Сільський голова                                               Вячеслав СУСПІЦИН 

 
 
 
 
 
 



 
Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету «Про проект 
програми відшкодування компенсаційних виплат 

за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян Нижньосироватської сільської ради 

залізничним транспортом приміського сполучення 

на 2022-2024 роки» від 30.11.2021 р. № 164 
 

 
 

 
 

 
 
 

ПРОЕКТ 
 
 

 
 

ПРОГРАМА 
 

відшкодування компенсаційних виплат  
за перевезення окремих пільгових категорій громадян 

 Нижньосироватської сільської ради  
залізничним транспортом приміського сполучення  

на 2022-2024 роки 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

с. Нижня Сироватка 
2021 



Паспорт 
програми відшкодування компенсаційних виплат за перевезення 

окремих пільгових категорій громадян Нижньосироватської сільської 

ради залізничним транспортом приміського сполучення                                       

на 2022-2024 роки 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми: 
Нижньосироватська сільська рада  

2. Дата, номер і назва документа 

органу державної влади про 

розроблення Програми: 

Рішення виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської ради 

«Про проект програми відшкодування 

компенсаційних виплат за перевезення 

окремих пільгових категорій громадян 

Нижньосироватської сільської ради 

залізничним транспортом приміського 

сполучення на 2022-2024 роки» від 

30.11.2021 року № 164 

3. Розробник Програми: Нижньосироватська сільська рада  
4. Відповідальний виконавець 

Програми: 
Нижньосироватська сільська рада  

5. Учасники Програми: Виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради, 

відділ соціального захисту населення 

Нижньосироватської сільської ради 
6. Термін реалізації Програми: 2022 – 2024  роки 
7. Обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 

В межах видатків, передбачених у 

рішенні сесії Нижньосироватської 

сільської ради «Про сільський бюджет» 

на відповідний рік 
8. Основні джерела 

фінансування програми 
Бюджет сільської ради  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



1. Загальна характеристика програми  
Програма відшкодування компенсаційних виплат за перевезення окремих 

пільгових категорій громадян Нижньосироватської сільської ради залізничним 

транспортом приміського сполучення на 2022-2024 роки (далі - Програма) 

направлена на організацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на 

залізничному транспорті та забезпечення відшкодування перевізникам витрат 

від пільгових перевезень окремих категорій громадян на приміських 

маршрутах загального користування. 
Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, 

Законів України  „Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про залізничний 

транспорт», Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про 

державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам», 

«Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 

інвалідам», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про 

реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

«Про охорону дитинства». 
2. Мета Програми 

Метою Програми є: 
- підвищення соціального захисту окремих категорій громадян;  
- забезпечення реалізації прав окремих категорій  громадян на пільговий 

проїзд залізничним транспортом приміського сполучення; 
 - відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян Нижньосироватської сільської ради перевізникам, які здійснюють 

перевезення залізничним транспортом за рахунок коштів місцевого бюджету. 
 

3. Очікувані результати від здійснених заходів Програми 
Реалізація Програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом у приміському 

сполученні на 2022-2024 роки рік забезпечить безоплатне перевезення 

окремих категорій пільговиків залізничним транспортом у приміському 

сполученні, посилення соціального захисту та покращення матеріального 

становища зазначених категорій громадян. 
 

4.Фінансове забезпечення реалізації Програми 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок місцевого бюджету. 

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час підготовки 

проекту місцевого бюджету на відповідний рік у межах видатків, 

передбачених у рішенні сесії Нижньосироватської сільської ради «Про 

сільський бюджет на відповідний рік». 
 

5. Система управління та контролю за ходом виконання Програми. 
Організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання 

Програми здійснюється відділом соціального захисту населення 

Нижньосироватської сільської ради відповідно до Порядку відшкодування за 



перевезення окремих пільгових категорій громадян Нижньосироватської 

сільської ради залізничним транспортом на приміських маршрутах на                            

2022 – 2024 роки.  
 

 
 
 
Сільський голова                                                             Вячеслав СУСПІЦИН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до програми відшкодування компенсаційних 

виплат за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян Нижньосироватської 

сільської ради залізничним транспортом 

приміського сполучення на 2022-2024 роки 

 
 

Порядок 
відшкодування компенсаційних виплат за перевезення окремих пільгових 

категорій громадян Нижньосироватської сільської ради залізничним 

транспортом приміського сполучення на 2022-2024 роки 
 

1. Загальні положення 
 

 Цей порядок визначає механізм проведення відшкодування 

компенсаційних виплат за перевезення окремих пільгових категорій громадян 

Нижньосироватської сільської ради залізничним транспортом приміського 

сполучення на 2022-2024 роки за рахунок коштів місцевого бюджету 

підприємствам, що здійснюють перевезення громадян залізничним 

транспортом ( далі – Перевізник), на підставі укладених з Перевізниками 

договорів.  
Пільгове перевезення окремих категорій громадян здійснюється за 

наявності у них посвідчення встановленого зразка, яке дає право на пільговий 

проїзд. 
  Законодавчою та нормативною підставою Порядку є Бюджетний кодекс 

України, Закони України ,  «Про залізничний транспорт», Про  статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про державну соціальну 

допомогу інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам», «Про державну 

соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», «Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про реабілітацію 

жертв політичних репресій на Україні», «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про 

охорону дитинства», постанови кабінету міністрів України від 17.05.1993 

№354 «Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального 

користування. 
 

2. Порядок компенсації збитків від пільгового перевезення 
 

Перевізник щомісячно, до 15 числа наступного за звітним місяця, надає 

до Нижньосироватської сільської ради Розрахунок витрат на відшкодування 

збитків, пов’язаних з наданням послуг. Перевізник несе юридичну та 

фінансову відповідальність за достовірність розрахунків. 
 Нижньосироватська сільська рада отримує від Перевізника Розрахунок 

витрат на відшкодування збитків, пов’язаних з наданням послуг та 
відшкодовує збитки від перевезення окремих категорій громадян шляхом 



перерахування коштів з бюджету Нижньосироватської сільської ради на 

рахунок Перевізника у межах кошторисних призначень, виділених на ці цілі. 
 

3. Контроль та відповідальність за порушення договірних умов 
 

Перевізник несе повну відповідальність за надання пільг на проїзд 

окремих категорій громадян за рахунок коштів сільського бюджету та за 

достовірність поданих розрахунків. 
 

4. Порядок розгляду спорів 
 

Спори, що виникають між перевізниками та Нижньосироватською 

сільськоїю радою вирішуються шляхом переговорів. 
У випадках недосягнення згоди між Нижньосироватською сільською 

радою та перевізниками спори вирішуються згідно з чинним законодавством 

України. 
 
 

 
Сільський голова                                                  Вячеслав СУСПІЦИН 



Додаток 2 
до програми відшкодування компенсаційних 

виплат за перевезення окремих пільгових категорій 

громадян Нижньосироватської сільської ради 

залізничним транспортом приміського сполучення 

на 2022-2024 роки 
 
 

 
Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                        Юлія ПРОЦЕНКО 

 
 
 

№ з/п Заходи 
Термін  

виконання 
Відповідальний 

виконавець 
Джерела 

фінансування  
Орієнтовні обсяги 

фінансування,тис. 

грн. 

Очікувані результати  
виконання заходу 

1 2 3 4 9 
Реалізація прав громадян на пільговий проїзд в  залізничному транспорті 

 
1. Здійснення відшкодування 

компенсаційних виплат за 

перевезення окремих 

пільгових категорій 

громадян 

Нижньосироватської 

сільської ради залізничним 

транспортом приміського 

сполучення на 2022-2024 
роки 
 

2022-2024 
роки 

Нижньосироватська 

сільська рада, 

перевізники, які надають 

послуги з перевезення 

пільгових категорій 

громадян залізничним 

транспортом на 

приміських маршрутах  

Сільський бюджет 2022 рік - 
300,00 грн. 

 
2023 рік – 
300,00 грн. 

 
2024 рік – 
300,00 грн. 

 
 
 

Забезпечення безоплатного 

перевезення окремих  пільгових 

категорій громадян залізничним 

транспортом на приміських 

маршрутах  



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 165 
 

від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 

 
Про проект програми 

забезпечення пожежної безпеки на 

території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району 

Сумської області на 2022-2024 
роки 
 

Керуючись п.п. 1 п. «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та розглянувши проект програми забезпечення 

пожежної безпеки на території Нижньосироватської сільської ради Сумського 

району Сумської області на 2022- 2024 роки, виконавчий комітет  

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Погодити проект програми забезпечення пожежної безпеки на 

території Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської 

області на 2022- 2024 роки (додаток 1). 
2. Рекомендувати сесії Нижньосироватської сільської ради затвердити 

програму забезпечення пожежної безпеки на території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області на 2022- 2024 роки. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Нижньосироватської сільської ради з питань планування соціально-
економічного розвитку, бюджету, фінансів, житлово-комунального 

господарства та управління комунальною власністю. 
 

 
 

Сільський голова                                               Вячеслав СУСПІЦИН 

 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету                                 
«Про проект програми забезпечення 

пожежної безпеки на території 

Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області на 2022-
2024 роки» від 30.11.2021 р. №165 

 
 
 
 

ПРОЕКТ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
забезпечення пожежної безпеки на 

території Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району 

Сумської області на 2022 – 2024 роки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Нижня Сироватка 
2021 р. 



Паспорт  
Програми забезпечення пожежної безпеки 

 на 2022-2024 роки 
 

1 Ініціатор розроблення 

програми 
Нижньосироватська сільська рада 

Сумського району Сумської області 
2 Розробник Програми Виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області 

(ТГ) 
3 Спів розробники 

Програми 
Виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області 

(ТГ) 
4 Відповідальний 

виконавець Програми 
Виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області 

(ТГ) 
5 Термін реалізації 2022 – 2024 
6 Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні Програми 

Місцевий, державний бюджет та 

інші джерела не заборонені чинним 

законодавством. 
7 Загальний обсяг 

фінансових ресурсів 

необхідних для 

реалізації Програми, 

всього, у тому числі 

коштів місцевого 

бюджету 

300,00 тис. грн 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Програма забезпечення пожежної безпеки на 2022-2024 роки 
 

І. Загальна частина 
Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення 

пожежної безпеки у Нижньосироватській сільській раді на період 2022-2024 
роки (далі – програма) створена на основі комплексного підходу до 

розв’язання проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля 

від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру, пожеж і їх 

наслідків. Вона визнає шляхи вдосконалення системи попередження, локації 

та ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної безпеки в 

громаді, організаційні засади їх функціонування, зміцнення технічної і 

ресурсної бази, напрями державного управління у цій сфері. 
Незадовільний стан справ з виникненням пожеж та їх наслідками свідчить 

про необхідність вирішення проблеми охорони життя людей, національного 

багатства і навколишнього природнього середовища, що потребує посилення 

протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів.  
На даний час становище ускладняється незадовільним станом 

матеріально-технічного забезпечення пожежних підрозділів  
Особливо проблемною залишається ситуація із забезпеченням пожежної 

безпеки у сільській місцевості, де виникає більше третини загальної кількості 

пожеж, а гасіння ускладняється значною віддаленістю підрозділів державної 

пожежної охорони та низьким рівнем технічної оснащеності протипожежних 

формувань сільськогосподарських об’єктів. 
До реформування аграрного  сектора на території Нижньосироватської 

сільської ради існувало 2 підрозділи сільських пожежних команд, які 

ліквідовували майже половину пожеж, що виникали в сільській місцевості. На 

даний час підрозділи ліквідовані. 
Гасінням пожеж на території Нижньосироватської сільської ради 

займається 1 державний пожежно-рятувальний загін Управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій в Сумській області. (дислокація смт. 

Низи Сумський район Сумська область).  
Створення місцевої пожежної команди в с. Нижня Сироватка планується 

в 2023 році. Підставою відтермінування реалізації даного проекту є значне 

фінансове навантаження на бюджет Нижньосироватської сільської ради. 
Проблемою також є забезпечення населених пунктів системами 

протипожежного водопостачання. 
Варто зауважити, що від наявності необхідної кількості справних джерел 

протипожежного водопостачання залежить оперативне реагування на пожежі 

та інші надзвичайні ситуації, що дає змогу уникнути людських жертв та 

значних матеріальних збитків, зменшити час та фінансові витрати на їх 

ліквідацію. 
З кожним роком проблемні питання, пов’язані із забезпеченням пожежної 

безпеки об’єктів господарювання і населених пунктів, загострюються. 
Наявність вищезгаданих проблем значною мірою зумовлена відсутністю 

належного нормативно-правового, фінансового, матеріально-технічного 



забезпечення, вирішенням питань соціального, інформаційного та науково-
технічного характеру. Гострота таких проблем вимагає вжиття організаційних 

та інженерно-технічних заходів з боку органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. Особлива увага при цьому повинна приділятися питанням 

нормативного і правового характеру, удосконаленню системи профілактики, 

створенню та зміцненню матеріально-технічної бази пожежної охорони. 
Не менш важливим питанням у недопущенні та ліквідації пожеж є 

утримання систем протипожежного водопостачання, стан яких є чи не 

основним чинником у ході ліквідації пожеж і надзвичайних ситуацій. 
Відсутність або несправність протипожежних водоймищ веде до втрати 

часу та може призвести до непоправних наслідків, кожна хвилина пожежі 

може коштувати життя та здоров’я людини. 
Враховуючи цей фактор на території населених пунктів сільської ради 

обладнані 9 діючих пожежних гідрантів (7 в с. Нижня Сироватка та 2 в с. Старе 

Село). 
У зв’язку з тим, що проблема пожежної безпеки є складовою частиною 

національної безпеки, вона потребує здійснення першочергових заходів, на 

виконання яких розроблена ця програма, з урахуванням пропозицій 

зацікавлених місцевих органів виконавчої влади. 
 

ІІ. Мета програми 
Програму розроблено з метою створення механізму забезпечення заходів 

пожежної безпеки в громаді та умов для реалізації державної політики у сфері 

пожежної безпеки. 
Метою програми є: 

- забезпечення захисту життя та здоров’я населення, навколишнього 

природнього середовища і об’єктів від впливу небезпечних факторів пожеж; 
- посилення пожежної безпеки в населених пунктах; 
- створення, оснащення та оптимальна дислокація при створенні 

підрозділів місцевої пожежної охорони населених пунктів у сільській 
місцевості, підрозділів щодо їх діяльності з питань запобігання та ліквідації 

наслідків пожеж у сільській місцевості; 
- приведення систем протипожежного водопостачання на об’єктах та в 

населених пунктах у відповідність до вимог нормативно-правових актів, норм 

і правил. 
ІІІ. Шляхи і способи вирішення проблеми 

Забезпечення пожежної безпеки полягає у комплексному, поетапному 

вирішенні проблемних питань у сфері пожежної безпеки,  гарантованому 

захисті суспільства та навколишнього середовища від пожеж і їх наслідків. 

впровадження організаційних засад забезпечення пожежної безпеки органів 

влади, зміцненні правовою, науково-технічною і ресурсною базою дасть змогу 

суттєво зменшити в громаді кількість пожеж та надзвичайних ситуацій. 
У рамках програми передбачається здійснити ряд заходів, які 

обґрунтовують вибір оптимальних шляхів розв’язання проблем, враховують 

переваги та недоліки альтернативних варіантів, що дасть можливість:  



- розробити економічні, управлінські і правові механізми, спрямовані на 

здійснення заходів, передбачених програмою, для запобігання та ліквідації 

наслідків пожеж; 
- здійснити комплекс заходів, встановити порядок і способи розв’язання 

проблем, пов’язаних з приведенням систем протипожежного водопостачання 

в населених пунктах та на об’єктах, а також систем протипожежного захисту 

будинків підвищеної поверховості у відповідність до вимог нормативно-
правових актів, норм та правил. 

Для вирішення проблеми забезпечення пожежної безпеки об’єктів та 

населених пунктів необхідно врегулювати питання щодо:   
- об’єднання можливостей місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій ( у тому числі 

громадських); 
- забезпечення нагляду за станом пожежної безпеки об’єктів та 

населених пунктів для своєчасної протидії пожежам і зменшення їх 

негативних наслідків; 
- удосконалення та підвищення ефективності роботи суб’єктів системи 

забезпечення пожежної безпеки; 
- ефективного розв’язання завдань із забезпечення протипожежного 

захисту громади та оперативного реагування на пожежі; 
 

ІV. Етапи реалізації програми 
Реалізацію Програми планується здійснити протягом 2022-2024 років. 

 

V. Джерела фінансування програми 
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів 

місцевого, державного бюджетів, а також інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством. 
Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, можуть 

щорічно коригуватись відповідно до затверджених показників на відповідний 

рік, виходячи із фінансових можливостей сільського бюджету. 
Нижньосироватська сільська рада самостійно визначає обсяг коштів, які 

можуть бути виділені з місцевого бюджету для реалізації заходів, визначених 

Програмою. 
VІ. Основні результати від реалізації програми 

Результати виконання комплексу завдань, передбачених програмою та 

спрямованих на забезпечення протипожежного захисту об’єктів і населених 

пунктів, є: 
- зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з 

пожежами, небезпечних для життя і здоров’я громадян, створення 

сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу 

негативних факторів для життя і здоров’я громадян, створення сприятливих 

соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу негативних 

факторів пожеж на навколишнє природне середовище; 



- забезпечення безпечного функціонування установ і організацій, а 

також суб’єктів господарювання, об’єктів життєдіяльності населення; 
- зменшення на об’єктах і в населених пунктах кількості пожеж, 

випадків загибелі та травмування людей, економічних втрат і матеріальних 

збитків; 
-  своєчасне виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей 

та підрозділів пожежної охорони, видалення продуктів горіння за допомогою 

системи протипожежної автоматики; 
- наявність необхідної кількості справних джерел протипожежного 

водопостачання; 
забезпечення своєчасного оперативного реагування на пожежі від пожежних 

гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних 

водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання. 
 

 
Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 



Додаток 1 до програми забезпечення 

пожежної безпеки на території 

Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області на 

2022 – 2024 роки 
 

№з/п 
 

Найменування заходів програми Термін 

виконання 
Джерела фінансування Орієнтовні 

обсяги 

фінансування  
(тис. грн.) 

1.  Забезпечити приміщення комунальної власності первинними 

засобами пожежогасіння відповідно до норм належності. 
2022 – 2024 

роки 
кошти місцевого, державного 

бюджетів, а також інших 

джерел, не заборонених 

чинним законодавством 

100 

2.  Здійснювати технічне обслуговування вогнегасників. Постійно кошти місцевого, державного 

бюджетів, а також інших 

джерел, не заборонених 

чинним законодавством 

50 

3.  Обробити у приміщеннях дерев’яні елементи горищних покриттів 

(крокви, лати) засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу 

вогнезахисної ефективності. 

2022 – 2024 
роки 

кошти місцевого, державного 

бюджетів, а також інших 

джерел, не заборонених 

чинним законодавством 

120 

4.  Провести заміри опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів 

захисту електричних мереж та електроустановок від короткого 

замикання. 

2022 – 2024 
роки 

кошти місцевого, державного 

бюджетів, а також інших 

джерел, не заборонених 

чинним законодавством 

30 

 
Сільський голова       Вячеслав СУСПІЦИН 

 
Керуюча справами (секретар)  
виконавчого комітету сільської ради                          Юлія Проценко 



 

 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 166 
 

від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 

 
Про проект програми 

економічного та соціального 

розвитку Нижньосироватської 

сільської ради на 2022 рік 
 

Керуючись п.п. 1 п. «а» ст. 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та розглянувши проект Програми економічного та 

соціального розвитку Нижньосироватської сільської ради на 2022 рік, 
виконавчий комітет  Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Погодити проект Програми економічного та соціального розвитку 

Нижньосироватської сільської ради на 2022 рік (додаток 1). 
2. Рекомендувати сесії Нижньосироватської сільської ради затвердити 

Програму економічного та соціального розвитку Нижньосироватської 

сільської ради на 2022 рік. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Нижньосироватської сільської ради з питань планування соціально-
економічного розвитку, бюджету, фінансів, житлово-комунального 

господарства та управління комунальною власністю. 
 

 
 

Сільський голова                                               Вячеслав СУСПІЦИН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 
 
Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету                                 
«Про проект програми економічного та 

соціального розвитку Нижньосироватської 

сільської ради на 2022 рік» від 30.11.2021 р. 

№166 
 

 
          
 

ПРОЕКТ 
 
  

ПРОГРАМА 
ЕКОНОМІЧНОГО ТА 

СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКОЇ  

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
НА 2022 РІК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. НИЖНЯ СИРОВАТКА 
2021 



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ  
 ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО  

РОЗВИТКУ НИЖНЬОСИРОВАТСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
НА 2022 РІК 

 
1. Ініціатор розроблення 

Програми 
Нижньосироватська сільська рада 

2. Розробник Програми Нижньосироватська сільська рада 
4. Співрозробники Програми – 
5. Відповідальний виконавець 

Програми 
Нижньосироватська сільська рада 

6. Учасники Програми Виконавчий комітет Нижньосироватська 

сільської ради, установи, організації, 

підприємства сіл Нижня Сироватка, Старе 

Село, Барвінкове, Вишневе, Гірне           
7. Термін реалізації Програми 2022 рік 
8. Перелік бюджетів, що беруть 

участь у виконанні Програми 
Кошти сільського бюджету  
Кошти з державного бюджету 

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми,  
всього, 
у тому числі: 
кошти сільського бюджету  
кошти з державного бюджету 

20130,3 тис. грн. 
 
 
 
 
6349,04 тис. грн. 
13781,26 тис. грн. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ВСТУП 
 

Нижньосироватська об’єднана територіальна громада утворена 

відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» та згідно прийнятих рішень Нижньосироватською сільською радою 

від 01.09.2016 року та Старосільською сільською радою від 02.09.2016 року 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад». 
До складу громади увійшли наступні населені пункти: села Нижня 

Сироватка, Старе Село, Барвінкове, Вишневе, Гірне. 
Програма економічного і соціального розвитку Нижньосироватської 

сільської ради на 2022 рік (далі - Програма) розроблена  на основі положень 

Конституції України, Законів України "Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про 

місцеве самоврядування в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України 

"Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету", 

Бюджетного кодексу України, з урахуванням науково-технічного 

інвестиційного і виробничого потенціалу територіальної громади, можливості 

забезпеченості її матеріально-технічними та фінансовими ресурсами. 
 Програма є комплексною системою завдань та засобів їх виконання на 

2022 рік, що визначає цілі та стратегію розв'язання соціальних і економічних 

проблем розвитку територіальної громади, задає комплекс конкретних, 

узгоджених заходів економічного, соціального, культурного і духовного 

розвитку громади, прогнозує динаміку основних показників. 
 У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і 

доповнення до Програми затверджуються сесією Нижньосироватської 

сільської ради за поданням сільського голови або відповідних постійних 

депутатських комісій. 
 Звітування про виконання програми здійснюється за підсумками року. 
 Загальний очікуваний результат від реалізації програмних цілей - 
підвищення рівня благоустрою та естетичної привабливості сільської 

території, розвиток духовно-культурних закладів, зростання добробуту та 

підвищення якості життя населення об’єднаної громади. 
 Виконання програми здійснюватиметься за рахунок місцевого 

бюджету, міжбюджетних трансфертів з державного, обласного, районного 

бюджетів, коштів благодійних внесків підприємств та організацій усіх форм 

власності, що знаходяться на території сільської ради та не заборонених 

законом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



І. ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
Земельний фонд Нижньосироватської сільської ради складає 16,5 тис. га, 

з них площа угідь, що використовується для сільськогосподарського 

виробництва 13 тис. га. 
У виробництві сільськогосподарської продукції на території 

Нижньосироватської сільської ради в 2021 році здійснювали діяльність 7 

сільськогосподарських підприємств та 3 фермерських господарства.  
ТОВ «Липоводолинський Райснаб» використовує земельні ділянки 

загальною площею майже 3365 га із них: рілля складає 2803,6 га, сіножаті – 
360 га, пасовища - 199 га. Це земельні частки (паї) громадян в кількості 667 

шт., невитребувані земельні частки (паї) – 57,4 га, землі під польовими 

дорогами – 39,6 га та господарські двори – 1,8 га. Розмір орендної плати в рік, 

який сплачується до бюджету сільської ради, складає 402,5 тис. грн. 
ТОВ «Зерне» використовує земельні ділянки загальною площею 1177,59 

га. Це земельні ділянки під проектно-польовими дорогами площею майже 17,4 
га, невитребувана земельна частка (пай) площею 3,89 га та земельні ділянки, 

які використовуються згідно укладених договорів оренди з власниками 

земельних часток (паї) загальною площею 1156,30 га із них: рілля складає 

1148,15 га та сіножаті площею 8,15 га. Розмір орендної плати в рік, який 

сплачується до бюджету сільської ради, складає майже 64 тис. грн. 
ТОВ «Урожайна країна» орендує земельні ділянки загальною площею 

865,3 га із них: земельні частки (паї) площею 725,3 га, землі запасу сільської               
ради - 130 га, проектно-польові дороги майже 10 га та невитребувані паї в 

кількості 14 шт. Загальна сума орендної плати, що надходить до бюджету 

сільської ради в рік складає 527 тис. грн.  
СТОВ «Вікторія» орендує земельні ділянки площа 105,0 га – це земельні 

частки (паї) громадян в кількості 20 шт. 
ТОВ «СП-АРГОС» орендує земельні ділянки загальною площею                            

473,6 га із них: рілля – 351,3 га, сіножаті – 119,4 га та пасовища – 2,9 га.  
ТОВ «Аквітан» використовує земельні ділянки площею 425 га для 

випасання ВРХ, орендна плата 3%, що становить 69 тис. грн. 
ТОВ АФ «Червоносільська» використовує земельні ділянки площею 

2699,6 га із них: земельні частки (паї) населення – 2537,6га га, невитребувані 

земельні частки (паї) площею 110 га (39 шт.), під господарськими будівлями 

та спорудами – 8,4 га, під польовими дорогами – 36,9 га та під кар’єром - 6,7 
га. Загальна сума орендної плати в рік, що надходить до бюджету сільської 

ради складає 568,4 тис. грн. 
СТОВ «Агрокомбінат «Тепличний» використовує земельні ділянки під 

господарськими будівлями та дворами площею 43 га з орендною платою 52,6 

тис. грн. в рік. 
Скрипка О.М. використовує земельні ділянки під господарськими 

будівлями та дворами площею 11,1 га з орендною платою 8,3 тис.  грн. в рік. 
ФГ Гордій Мирослав Петрович використовує земельну ділянку площею 

5,8 га для сінокосіння. 



ФГ Снісаренко Володимир Вікторович використовує 5,8 га землі із них: 4 

га - рілля та 1,8 га– сіножаті. 
Бережна Юлія Анатоліївна отримала в користування земельну ділянку 

площею 162 га для ведення фермерського господарства, з орендною платою 

майже 613 тис. грн. в рік.  
Промисловість 

Промисловий комплекс Нижньосироватської сільської ради 

представлений в даний час наступними промисловими підприємствами: 
ТОВ «ФТГ ГРУП», що використовує земельні ділянки площею 4 га для 

розміщення та обслуговування прядильно-ткацького виробництва з орендною 

платою 247 тис. грн. в рік. 
ТОВ «ТРАНСЛОГІСТИК» використовує земельну ділянку промислового 

призначення площею 0,6106 га, розмір орендної плати в рік складає 46,5 тис. 

грн. 
ТОВ «РЕНТА МЛИН» використовує земельну ділянку площею 2,8 га для 

розміщення зерносушильного очищувального комплексу, розмір орендної 

плати в рік складає 149,3 тис. грн.  
ТОВ «Антрейд ЛТД» використовує земельну ділянку промислового 

призначення площею 3,3 га та сплачує до бюджету сільської ради орендну 

плату в розмірі 148,2 тис. грн. в рік. 
Сумська фабрика теслярських виробів (ФОП Золотавіна Н.В.) 

підприємство займається деревообробкою. Використовує земельну 

ділянку  площею 3,6 га без договору оренди. 
На території села ТОВ «Сервіснафтогаз» придбало приміщення для 

промислових цілей по вул. Сумська, 90 а\1. Товариство орендує земельну 

ділянку площею 0,36 га та сплачує до бюджету сільської ради плату в розмірі 

22,4 тис. грн. в рік. 
Також, укладений договір з ФОП Токаренко М.Г. на використання 

земельної ділянки площею 1,0 га під розміщення пункту технічного огляду 

вантажних автомобілів. 
 

Підприємницька діяльність та торгівля 
Загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності що здійснюють 

господарську діяльність на території об’єднаної громади 159 одиниць, у т.ч.: 
- юридичні особи – 34; 
- фізичні особи – 125; 
Споживчий ринок Нижньосироватської сільської об’єднаної 

територіальної громади налічує 25 об’єктів торгівлі із них: 18 магазинів 

продовольчих товарів та 5 промислових, 2 об’єкти громадського харчування.  
 

    Освіта 

Всього у 2020-2021 навчальному році навчанням охоплено 478 учнів із 

них: Нижньосироватською ЗОШ І-ІІІ спупенів ім Бориса Грінченка 276 учнів 

та Старосільською ЗОШ І-ІІІ ступенів - 202 учнів (з них: учні 1-4 класів – 205, 
учні 5-11 класів – 276), педагогічний колектив відповідно нараховує 30 та 25 

вчителів, всього в школах працює 91 чоловік. 



Дошкільна освіта представлена на території громади 2 дошкільними 

навчальними закладами: Нижньосироватський ЗДО (я/с) «Золотий ключик» та 

Старосільський ЗДО (я/с) «Казка».  

Дошкільним навчальним закладом «Золотий ключик» вихованням 

охоплено 85 дітей, які проживають на території с. Нижня Сироватка віком від 

2 до 6 років. Дошкільним навчальним закладом «Казка» вихованням охоплено 

45 дітей. В ЗДО працюють 19 педагогів та 25 працівників.  
 

Охорона здоров’я 
Медичну допомогу населенню сільської ради надає Комунальне 

некомерційне підприємство «Центральна амбулаторія загальної                              

практики - сімейної медицини с. Нижня Сироватка» Нижньосироватської 

сільської ради. 
До складу якого входять: Нижньосироватська та Старосільська 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини.  
Нижньосировастька АЗПСМ налічує 2 лікаря, 8 осіб середнього 

медичного персоналу, 2 особи молодшого медичного персоналу, інших 

працівників 7 осіб. 
В стоматологічних кабінетах АЗПСМ с. Старе Село, та АЗПСМ с. Нижня 

Сироватка згідно встановленого графіка успішно працює                                     

стоматолог – Горишняков Д.В. 
Ліжковий фонд амбулаторії складає -15 ліжок денного стаціонару.  
Старосільська АЗПСМ налічує 1 лікар, 4 особи середнього медичного 

персоналу, 1 особа молодшого медичного персоналу, інших працівників – 2 
особи. Ліжковий фонд амбулаторії складає -7 ліжок денного стаціонару.  

 

Культура 
На території об’єднаної громади працює 2 будинки культури та 3 

бібліотеки, музей історії села. В цих закладах працює 18 осіб, з них: 

працівників бібліотеки - 3, працівників будинків культури – 15. 
Клубні формування планують організовувати систематичні навчання, 

проводять репетиції, концерти, виставки, тренування тощо. В 2022 році 

аналогічно з попереднім роком планується забезпечити культурне дозвілля 

населення, підготовка, організація, проведення та координація                           

культурно - масових заходів громади. 
 

Транспорт, зв’язок та енергозбереження 
За маршрутом с. Нижня Сироватка – м. Суми пасажироперевезення 

здійснює ПП Стаднік В.М., ПАТ «Сумипастранс» та ФОП Шевченко В.О., 

кількість рейсів автобусів щоденно 21.  
Пасажироперевезення по маршрутам: с. Старе Село – м. Суми, щоденно 

28 рейсів та за маршрутом с. Гірне – м. Суми, щоденно – 5 рейсів, здійснює 

ФОП Фетісов К.А. 
 Також на території об’єднаної громади розташований пункт 

технічного огляду вантажних автомобілів. 



Основними напрямками впровадження енергоефективних заходів, 

спрямованих на скорочення споживання природного газу - переведення 

котелень бюджетних установ сільської ради на альтернативний вид палива та 

виконання робіт по термомодернізації будівель комунальної власності 

Нижньосироватської сільської ради. 
 

Житлово-комунальне господарство 
У 2021 році постійно проводились організація, контроль та розроблення 

заходів щодо підготовки та проходження опалювального осінньо-зимового 

періоду 2021-2022 років.  
На території Нижньосироватської об’єднаної громади свою діяльність у 

сфері ЖКГ здійснюють: Сумське будівельно-монтажне експлуатаційне 

управління Південної залізниці, КПЕРЖ «Господар», ФОП Міцук О.І., які 

надають послуги з водопостачання, викачки нечистот, вивезення ТПВ. 
 

ПРІОРІТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2022 РІК 
 

ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2022 РІК. 
1. Підвищення темпів соціально економічного зростання. 
2. Поліпшення інвестиційної привабливості сіл Нижня Сироватка, Старе Село, 
Барвінкове, Вишневе, Гірне. Збільшення залучання інвестицій в розвиток 

промисловості. 
3. Реалізація заходів спрямованих на створення правових, фінансових, 

соціально-економічних, організаційно-господарських умов розвитку 

територіальної громади, розв'язання соціально-побутових проблем населення, 

його соціального захисту. 
4. Подальша консолідація бюджетних коштів в розрізі установ з метою 

отримання більш ефективного результату. 
5. Недопущення зниження рівня соціального захисту громадян 

Нижньосироватської об’єднаної громади в зв’язку з реформою місцевого 

самоврядування та змін в територіальній організації влади. 
 

З метою реалізації поставлених цілей на 2022 рік визначено 

головні цілі за пріоритетними напрямками 
1. Підвищення рівня життя населення та зменшення соціальних 

диспропорцій шляхом: 
 

 систематичного контролю за дотриманням діючого законодавства з 

оплати праці на всіх об'єктах господарювання на території об’єднаної 

громади; 
 створення сприятливих умов для розвитку особистих селянських 

господарств з метою стабільного підвищення доходів населення; 
 допомоги незахищеним верствам населення, підвищення їх якості та 

адресності та вести постійний моніторинг у виявленні об'єктів цих 

допомог; 



 подальше впровадження легалізації робочих місць з метою соціального 

захисту і гарантій населення; 
 суворий контроль по виконанню дохідної частини бюджету з метою 

повного фінансування обсягів захищених статей. 
 

2. Поліпшення умов для більш широкого доступу населення до якісних 

послуг: 
 

У сфері охорони здоров'я: 
 поліпшення якості медичного обслуговування, удосконалення та 

впровадження в життя нових передових досвідів роботи закладів 

сімейної медицини, зокрема в період пандемії COVID-19; 
 з метою недопущення дитячої смертності постійно контролювати та 

виявляти дітей які проживають на території тимчасово, без реєстрації, 

вести суворий контроль за дотриманням всіх медико-санітарних норм і 

правил; 
 постійно здійснювати профілактичні заходи та огляди по запобіганню 

таким захворюванням як туберкульоз, гепатит, ВІЛ-інфекції (СНІДУ). 
 

У сфері освіти: 
 забезпечити повне охоплення навчанням дітей шкільного віку за 

прогнозами 478 та 130 дітей дошкільного віку; 
 забезпечити харчування дітей згідно норм їх вікових категорій; 
 реалізація проектів щодо впровадження енергоефективності будівель  та 

подальше зміцнення матеріально-технічної бази Нижньосироватської та 

Старосільської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, ДНЗ "Золотий 

ключик" та ДНЗ «Казка» за рахунок коштів місцевого бюджету, 

державного бюджету та залучених коштів, що не заборонені законом.  
 

У сфері культури: 
 забезпечення рівності прав і можливостей громадян у створенні, 

використанні та поширенні  культурних цінностей, збереження і 

примноження культурних надбань; 
 сприяти участі шкільних, художніх колективів сіл у районних, обласних, 

спортивних змаганнях  та фестивалях народної творчості; 
 створення умов для творчого розвитку особистості та підвищення 

культурного рівня громадян шляхом укріплення матеріально-технічної 

бази Будинків культури; 
 оновлення книжкового фонду бібліотек та підписка періодичних видань; 
 збереження національної культурної спадщини, всебічна підтримка 

діючим клубним формуванням об’єднаної громади, розширення доступу 

населення до культурних надбань шляхом сприяння та організації 

проведення виставок, літературних вечорів, вечорів спогадів, засідань 

клубу за інтересами, фестивалів народної творчості; 
 подальше вдосконалення шляхів та методів культурного відпочинку 

населення, освоєння нових форм відпочинку. 



У сфері забезпечення безпеки життєдіяльності громади села: 
 подальше вдосконалення системи управління в сфері охорони та 

раціонального використання земельних, водних, лісових, природних ресурсів; 
 подальша робота з благоустрою громадських шахтних колодязів, 

проведення заходів щодо поліпшення якості питної води; 
 впорядкування стихійних звалищ твердих побутових відходів; 
 удосконалення системи централізованого збору та вивезення твердих 

побутових відходів до звалища; 
 щоквартальна перевірка господарюючих суб'єктів на предмет 

дотримання санітарних норм та правил в торгівлі та дотримання прав 

споживачів; 
 ініціювати розробку документації на нове кладовище в с. Старе Село. 

 

У сфері реформування житлово-комунального господарства. 
Основні напрямки реформування житлово-комунального господарства 

спрямовані на забезпечення підвищення ефективності та надійності 

функціонування об'єктів інфраструктури, яка є складовою частиною 

життєзабезпечення населення, поліпшення якості послуг та зниження їх 

вартості за рахунок раціонального використання енергоносіїв.  
На території знаходиться діючих 15 артсвердловин, 267 (212+55) 

шахтових колодязів, 7 кладовищ. 
Мають технічні паспорти 47 км доріг по 41 вулиці с. Нижня Сироватка, 7 

км доріг с. Старе Село, 4 км. с. Барвінкове взяті та стоять на балансі сільської 

ради. 
Населенню, ЗОШ І-ІІІ ступенів, дошкільним-навчальним закладам, 

амбулаторіям загальної практики сімейної медицини надають послуги з 

водопостачання, водовідведення та збір ТПВ слідуючи суб'єкти 

господарювання:  
КПЕРЖ «Господар»; 
Сумське будівельно-монтажне експлуатаційне управління Південної 

залізниці; 
Н-Сироватська сільська рада, ФОП Міцук О.І.; 

 

Основним завданням на 2022 рік є: 
 проведення заходів щодо реалізації програми економічного і 

соціального розвитку Нижньосироватської сільської ради на 2022р. 

(Додаток 1); 
 забезпечення якісного доступного надання комунальних послуг та 

переведення відносин споживач-надавач виключно на договірні 

відносини; 
 залучення інвестицій, коштів розвитку районного, обласного бюджетів, 

коштів населення, інших коштів не заборонених законом для виконання 

заходів по реформуванню житлово-комунального господарства; 
 забезпечення всіх верств населення житлово-комунальним 

обслуговуванням; 



 при погодженні чи затвердженні тарифів забезпечити дотримання 

принципу повного відшкодування підприємствам-надавачам послуг 

економічно обґрунтованої вартості житлово-комунальних послуг; 
 запровадити облік та регулювання обсягів споживання води у житлових 

будинках населення; 
 з метою забезпечення населення якісною питною водою, безперебійним 

водопостачанням, водовідведенням жителів Нижньосироватської 

об’єднаної територіальної громади необхідно провести капітальний 

ремонт водопровідної та каналізаційної систем, водонапірних башт, 

каналізаціно-насосної станції, артсвердловин; 
 провести реконструкцію існуючого водогону по вул. Сумська,                               

вул. Шлях, вул. Першотравнева, вул. Набережна в с. Нижня Сироватка; 
 забезпечення беззбиткового функціонування надавачів послуг; 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ І ПРАВОПОРЯДКУ 
З метою оздоровлення криміногенної ситуації та забезпечення 

правопорядку виконком сільської ради створює всі умови для роботи  

дільничного інспектора поліції. В 2021 році Нижньосироватська сільська рада 

взяла участь у пілотному  проекті «Поліцейський офіцер громади».  
В приміщенні Нижньосироватської сільської ради створено поліцейську 

станцію та оснащено її матеріально-технічним обладнанням.  
При сільських бібліотеках проводяться засідання клубу правових знань з 

учнями місцевих шкіл.  
При виконкомі сільської ради створено адміністративну комісію на якій 

постійно розглядаються протоколи про вчинення адміністративних порушень 

громадянами нашої громади.  
Постійно проводяться подвірні обстеження девіантних сімей. Умови 

проживання багатодітних сімей та сімей які опинилися в складних життєвих 

обставинах. 
 

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА. 
 

Найголовнішим чинником від якого залежить виконання програми 

соціально-економічного розвитку об’єднаної громади є виважена та ефективна 

бюджетна політика. Основною задачею і обов'язком сільської ради є 

прийняття збалансованого і реалістичного бюджету та забезпечення його 

виконання, керуючись бюджетним, податковим кодексами та Державним 

бюджетом України. 
Бюджет Нижньосироватської сільської ради по планових доходах 

загального фонду на 2022 рік складає 45 млн. 634 тис. грн., з них: власні 

надходження – 23 млн. 924 тис. грн.; базова дотація - 6 млн. 964 тис. грн., 

освітня субвенція – 14 млн. 746 тис. грн. 
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначений у сумі 44 млн. 973 

тис. грн., спеціального фонду бюджету 662 тис. грн. 
Згідно з затвердженим бюджетом всі установи бюджетної сфери 

забезпечені  коштами на заробітну плату та енергоносії  в повному обсязі. 



Завдання на 2022 бюджетний рік постійно вести контроль за 

надходженнями до місцевого бюджету, забезпечувати його виконання, 

ефективне та раціональне використання бюджетних коштів. 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ. 

 

Програма економічного і соціального розвитку Нижньосироватської 

сільської ради на 2022 рік діє на території об’єднаної громади після 

затвердження її на сесії Нижньосироватської сільської ради.  
 
 
 
 

Сільський голова                                           Вячеслав СУСПІЦИН  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1  
до Програми економічного та 

соціального розвитку 

Нижньосироватської сільської ради на 
2022 р.  

 
 

Заходи щодо реалізації програми економічного і соціального розвитку 

Нижньосироватської сільської ради 
 

№ п/п На 2022 рік Обсяг 

фінансу

вання, 
тис. грн. 

Джерела 

фінансування 

1. БЛАГОУСТРІЙ 
1.1 Облаштування території біля адмінбудівлі 

сільської ради 
300,0 Місцевий 

бюджет 

1.2 Придбання надбудов та огорож для 

громадських шахтних колодязів 
75,0 Місцевий 

бюджет 
1.3 Очистка громадських шахтних колодязів 50,0 Місцевий 

бюджет 
1.4 Придбання залізобетонних кілець та фарби 

на ремонт громадських шахтних колодязів 
15,0 Місцевий 

бюджет 
1.5 Впорядкування кладовищ, парків, вулиць 

сіл, стихійних звалищ 
80,0 Місцевий 

бюджет 
1.6 Придбання саджанців фруктових, 

декоративних дерев та кущів 
10,0 Місцевий 

бюджет 
1.7 Поточний ремонт меморіалів слави 30,0 Місцевий 

бюджет 
1.8 Послуги обпилювання дерев на території 

сільської ради 
50,0 Місцевий 

бюджет 
1.9 Монтаж та обслуговування відео нагляду  50,0 Місцевий 

бюджет 
2. ОСВІТЛЕННЯ 

2.1 Технічне обслуговування вуличного 

освітлення 
80,0 Місцевий 

бюджет  
2.2 Придбання матеріалів для вуличного 

освітлення 
100,0 Місцевий 

бюджет 
2.3 Послуги автовишки 50,0 Місцевий 

бюджет 
2.4 Послуги по поточному ремонту мережі 

вуличного освітлення 
 
 
 

200,0 Місцевий 

бюджет 



3. ТПВ 
3.1 Вивіз і утилізація ТПВ від населення 200,0 Місцевий 

бюджет 
4. ВОДОГІН ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

4.1 Проведення коригування по проекту 

«Реконструкція вуличного водогону по вул. 

Сумська, вул. Шлях, вул. Першотравнева, 

вул. Набережна в с. Нижня Сироватка» 

50,0 Місцевий 

бюджет 

4.2 Придбання матеріалів для ремонту мереж 

водопостачання 
50,0 Місцевий 

бюджет 
4.3 Придбання матеріалів для ремонту мереж 

водовідведення  
50,0 Місцевий 

бюджет 
5. ДОРОЖНО-МОСТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 

5.1 Поточний ремонт та експлуатаційне 

утримання комунальних доріг та інших 

доріг, які є складовими автомобільних доріг 

державного значення 

300,0 
 

Місцевий 

бюджет 

5.2 Автогрейдерування комунальних доріг 100,0 Місцевий 

бюджет 
5.3 Обкошування комунальних доріг  50,0 Місцевий 

бюджет 
5.4 Розчистка доріг від снігу 50,0 Місцевий 

бюджет 
6. ОСВІТА 

6.1. Нижньосироватський ДНЗ (ясла-садок) «Золотий ключик» 

6.1.1 Ремонт коридору та музичної зали 100,0 Місцевий 

бюджет 

6.1.2 Заміна фрамуг в глухих 

вікнах сходових кліток  
10,0 Місцевий 

бюджет 

6.1.3 Придбання господарчих товарів, миючих 

засобів, будівельних матеріалів, канцтоварів, 

іграшок, протипожежного інвентарю 

22,5 Місцевий 

бюджет 

6.1.4 Придбання меблів та посуду 33,0 Місцевий 

бюджет 

6.2 Старосільський ДНЗ (ясла-садок) «Казка» 

6.2.1 Придбання господарчих товарів, миючих 

засобів, будівельних матеріалів, канцтоварів, 

іграшок, протипожежного інвентарю 

20,4 Місцевий 

бюджет 

6.2.2 Придбання пластикових дверей 21,0 Місцевий 

бюджет 

6.2.3 Ремонт туалетної кімнати для працівників, 

ганків 

150,0 Місцевий 

бюджет 



6.3 Нижньосироватська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Б. Грінченка 

6.3.1 Реконструкція приміщення та облаштування 

території Нижньосироватської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені 

Бориса Грінченка Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської 

області, за адресою: вулиця Сумська, 

будинок 127 село Нижня Сироватка, 

Сумського району Сумської області 

12011,4 Місцевий, 

державний 

бюджети 

6.3.2 Придбання меблів та дидактичних матеріалів 

для Нової української школи 

110,0 Місцевий та 

державний 

бюджети 

6.3.3 Поточний ремонт кабінету інформатики 100,0 Місцевий, 

бюджети 

6.4 Старосільська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

6.4.1 Проведення коригування по проекту 

«Капітальний ремонт приміщення з 

утеплення стін (заміна віконних та дверних 

блоків, ремонт ганків) Старосільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Сумської районної ради за адресою: с. Старе 

Село, вул. Набережна, 1б Сумського району 

Сумської області» 

49,0 Місцевий 

бюджет 

6.4.2 Придбання меблів та дидактичних матеріалів 

для Нової української школи 

110,0 Місцевий та 

державний 

бюджети 

6.4.3 Поточний ремонт кабінету інформатики 80,0 Місцевий 

бюджет 

7. МЕДИЦИНА 
7.1. КНП «Центральна АЗПСМ села Нижня Сироватка» НСР 
7.1.1 Придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентарю 
160,0 Місцевий 

бюджет 
7.1.2 Придбання медикаментів та 

перев’язувальних матеріалів 
в т.ч Туберкулін 

 
260,0 
55,0 

Місцевий 

бюджет 

7.1.3 Придбання дитячого харчування 24,0 Місцевий 

бюджет 
7.1.4 Відшкодування за пільговими рецептами 180,0 Місцевий 

бюджет 
7.1.5 Капітальний ремонт приміщення АЗПСМ с. 

Нижня Сироватка 
2200,0 Місцевий, 

державний 

бюджет 



7.1.6 Капітальний ремонт покрівлі АЗПСМ                
с. Старе Село 

861,0 Місцевий, 

державний 

бюджет 
8. КУЛЬТУРА 

8.1 Поточний ремонт будинків культури 

Нижньосироватської сільської ради 
200,0 Місцевий 

бюджет 
8.2 Придбання господарських товарів 50,0 Місцевий 

бюджет 
8.3 Поточний ремонт системи опалення 

будинків культури Нижньосироватської 

сільської ради 

50,0 Місцевий 

бюджет 

9. СУБВЕНЦІЇ 
9.1 Інша субвенція на утримання архівної 

установи 
24,0 Місцевий 

бюджет 
9.2 Інша субвенція для забезпечення діяльності 

Будинку дитячої та юнацької творчості 
87,0 Місцевий 

бюджет 
9.3 Субвенція до бюджету Сумської міської 

територіальної громади для рятувально-
водолазної служби 

35,0 Місцевий 

бюджет 

9.4 Субвенція обласному бюджету для 

компенсаційних виплат та відшкодування 

вартості пільгового проїзду автомобільним 

транспортом загального користування у 

приміському і міжміському 

внутрішньообласному сполученні 

60,0 Місцевий 

бюджет 

9.5 Субвенція районному бюджету Сумського 

району на виплату компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потреби сторонньої 

допомоги 

24,0 Місцевий 

бюджет 

9.6 Субвенція до бюджету Степанівської 

селищної ради для КУ «Інклюзивно-
ресурсний центр Степанівської селищної 

ради Сумського району Сумської області» на 

утримання 

27,0 Місцевий 

бюджет 

9.7 Субвенція до бюджету Степанівської 

селищної ради на утримання КЗ «Центр 

професійного розвитку педагогічних 

працівників» Степанівської селищної ради 

123,0 Місцевий 

бюджет 



9.8 Субвенція до бюджету Степанівської 

селищної ради на утримання КЗ «Дитячо-
юнацька спортивна школа» Степанівської 

селищної ради 

103,0 Місцевий 

бюджет 

9.9 Субвенція до бюджету Тростянецької міської 

територіальної громади  на відшкодування 

витрат за фактичне утримання в притулку 

осіб, які постраждали від домашнього 

насильства, що проживають на території 

Нижньосироватської сільської 

територіальної громади. 

20,0 Місцевий 

бюджет 

10. ІНШЕ 
10.1 Розроблення технічної документації з 

нормативно грошової оцінки земель 

населених пунктів с. Нижня Сироватка,                 
с. Гірне, с. Вишневе Сумського району 

Сумської області 

170,0 Місцевий 

бюджет 

10.2 Розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок, цільове 

призначення яких змінюється (для 

подальшого продажу права оренди на 

земельних торгах у вигляді аукціону) 

50,0 Місцевий 

бюджет 

10.3 Звіт про стратегічну екологічну оцінку 

містобудівної документації с. Старе Село 
60,0 Місцевий 

бюджет 
10.4 Розробка генерального плану з планом 

зонування с. Старе Село 
290,0 Місцевий 

бюджет 
10.5 Виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо поділу земельних ділянок 

комунальної власності 

30,0 Місцевий 

бюджет 

10.6 Поточний ремонт приміщень адмінбудівель 

сільської ради  
200,0 Місцевий 

бюджет 
10.7 Поточний ремонт споруди цивільного 

захисту населення 
100,0 Місцевий 

бюджет 
10.8 Придбання комп’ютерної техніки та 

програмного забезпечення 
50,0 Місцевий 

бюджет 
10.9 Поточний ремонт автомобілів та придбання 

запасних частин до них 
30,0 Місцевий 

бюджет 
 

 
Секретар сільської ради                                              Ольга КЛИМЕНКО 

 
 
Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                      Юлія ПРОЦЕНКО 



 
 
 
 
 
 

 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 167 
 

від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 
 
Про схвалення проекту рішення 

Нижньосироватської сільської ради 

«Про бюджет Нижньосироватської 

сільської територіальної громади на 

2022 рік» 18514000000 
                    (код бюджету) 
   
 
 Керуючись п.п. 1 п. «а» ст. 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та розглянувши проект рішення 

Нижньосироватської сільської ради «Про бюджет Нижньосироватської 

сільської територіальної громади на 2022 рік», виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Схвалити проект рішення Нижньосироватської сільської ради                      

«Про бюджет Нижньосироватської сільської територіальної громади на                      

2022 рік» згідно з додатком до цього рішення. 
2. Фінансовому управлінню Нижньосироватської сільської ради винести 

вищезазначений проект рішення на розгляд та затвердження 

Нижньосироватською сільською радою. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Нижньосироватської сільської ради з питань планування соціально-
економічного розвитку, бюджету, фінансів, житлово-комунального 

господарства та управління комунальною власністю. 
 

 
 
 



 
Сільський голова                                               Вячеслав СУСПІЦИН 

 
 
 
 
 

Додаток  
до рішення виконавчого комітету «Про схвалення 

проекту рішення Нижньосироватської сільської 

ради «Про бюджет Нижньосироватської сільської 

територіальної громади на 2022 рік» 18514000000» 
від 30.11.2021 р. № 167 

 
ПРОЕКТ 

 

                                       
 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

сесія                                                                             
 

РІШЕННЯ 
 
«___»  грудня  2021 року                                                                               

 
Про бюджет 

Нижньосироватської сільської територіальної громади 
на 2022 рік 

 
18514000000 
(код бюджету) 

 
               Розглянувши поданий виконавчим комітетом Нижньосироватської 

сільської ради проект бюджету Нижньосироватської сільської територіальної 

громади на 2022 рік, сформований на підставі Бюджетного кодексу України, 

проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік»,  

відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» сільська рада ВИРІШИЛА: 
 

1. Визначити на 2022 рік: 
  доходи бюджету сільської  територіальної громади у сумі 

45634745,00гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 



44972800,00 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 
661945,00гривень згідно з додатком  1 до цього рішення; 

 видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 

45634745,00гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 
44972800,00 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 
661945,00гривень; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської  

територіальної громади у розмірі 50000 гривень, що становить 0,11 відсотків 

видатків загального фонду бюджету сільської територіальної громади, 

визначених цим пунктом; 

      2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення. 
      
      3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 

до цього рішення. 
 
      4. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної 

громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 

37230741,00гривень згідно з додатком 4 до цього рішення. 
     
      5. Установити, що у загальному фонді бюджету сільської  територіальної 

громади на 2022 рік: 
      1) до доходів загального фонду бюджету сільської територіальної громади 

належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та 

трансферти, визначені статтями  97, 101, 1032 Бюджетного кодексу України;  
      
      6.  Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 

сільської  територіальної громади на 2022 рік: 
      1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 Бюджетного 

кодексу України; 
 
       7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду 

бюджету сільської  територіальної громади згідно з відповідними пунктами 

частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на 

реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного 

кодексу України, а кошти отримані, до спеціального фонду згідно з пунктами 

41 , 6, 8 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України спрямовується 

на реалізацію заходів, визначених статтями 89 та 91 Бюджетного кодексу 

України. 
    
        8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками бюджету сільської територіальної громади 

видатки загального фонду на:  



   - оплату праці працівників бюджетних установ; 
   - нарахування на заробітну плату; 
   - придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; 
   - забезпечення продуктами харчування; 
   - оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 
   - соціальне забезпечення; 
   - поточні трансферти місцевим бюджетам; 
   - оплату енергосервісу. 
       
         9. Надати право начальнику фінансового управління в межах поточного 

бюджетного періоду на конкурсних засадах здійснювати розміщення 

тимчасово вільних коштів бюджету сільської  територіальної громади на 

депозитних рахунках в установах банків з подальшим поверненням таких 

коштів до кінця поточного бюджетного періоду  і зарахуванням відсотків за їх 

користування до загального фонду бюджету сільської територіальної громади 

відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України. 
 
       10. Надати право начальнику фінансового управління отримувати позики 

на покриття тимчасових касових розривів бюджету сільської  територіальної 

громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, 

в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 

казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 

користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця 

поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України; 
 
      11. Головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної 

громади забезпечити:  
 
      1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 

набрання чинності цього рішення;          
           
      2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 

бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 

забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних 

коштів, організацію та координацію роботи одержувачів бюджетних коштів у 

бюджетному процесі;  
      
      3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме:  
           здійснення публічного представлення та публікації інформації про 

бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення 

щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 

встановленими Міністерством фінансів України до 15 березня 2023року. 



          оприлюднення паспортів бюджетних програм на поточний бюджетний 

період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) протягом трьох 

робочих днів  з дня затвердження таких документів; 
 
      4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та 

теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги 

зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за 

кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним 

розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.  
 
       12. Надати право виконавчому комітету Нижньосироватської сільської 

ради в період між сесіями Нижньосироватської  сільської ради  приймати 

рішення за погодженням з постійною комісією з питань  планування, бюджету, 

фінансів та соціально-економічного розвитку ради з наступним 

затвердженням їх на сесіях сільської ради: 
          -   про врахування у складі бюджету сільської територіальної громади, а 

також визначення напрямку подальшого використання коштів трансфертів з 

державного, обласного та місцевих бюджетів, що виділяються додатково на 

підставі законодавчих та інших нормативних актів; 
           -  у разі необхідності здійснювати перерозподіл бюджетних призначень 

між головними розпорядниками коштів бюджету сільської територіальної 

громади та бюджетними програмами; 
         - у межах загального обсягу бюджетних призначень здійснювати 

перерозподіл видатків бюджету сільської  територіальної громади, включаючи 

субвенції, які передаються з бюджету сільської  територіальної громади, а 

також збільшувати видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків.  
         13. Надати право фінансовому управлінню в межах загального обсягу 

бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та 

спеціальним фондами бюджету за обґрунтованим поданням головного 

розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл бюджетних 

асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі 

економічної класифікації видатків бюджету. 
         
        14. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.  
 
        15. Додатки  1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.  
 
        16. Фінансовому управлінню забезпечити оприлюднення цього рішення 

не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до 

частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України у газеті «Вісті 

Сумських громад» та на офіційному сайті Нижньосироватської сільської ради. 
         17. Надати право сільському голові укладати від імені 

Нижньосироватської сільської територіальної громади, сільської ради та її 

виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, 



віднесених до виключної компетенції ради, подавати їх на затвердження 

Нижньосироватській  сільській раді.  
 
        18. Організацію виконання даного рішення покласти на сільського голову 

та фінансове управління Нижньосироватської сільської ради, а контроль за 

виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, 

бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку. 
Сільський голова                         Вячеслав СУСПІЦИН  

 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 168 
 

від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 
 
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.п. 3 п. «а» ст. 28, ст. 40, ч. 1 ст. 52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи постанову Кабінету Міністрів 

України «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 

обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними 

органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок 

державного бюджету» від 04.04.2001 р. № 332 зі змінами, у зв’язку з 

службовою необхідністю, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської 

ради вирішив: 
 

1. Затвердити 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 коштів сільського 

бюджету Нижньосироватської сільської ради (додаток 1). 
2. 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. 



3. 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. 
4. 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 виконавчого комітету «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 

30.11.2021 р. № 168 

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  
 

 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №169 
 

від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 
 

Про розгляд заяви                                       

гр. Железнякової Н.В. про 

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

самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. Железнякової Ніни 

Василівни, жительки м. Суми, вул. Першотравнева, буд. 10, кв. 27, яка є 

спадкоємицею Максимовича Василя Марковича (який помер 17.07.2017 р.), 
про зміну адреси житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами 

та земельним ділянкам для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого 

селянського господарства в с. Нижня Сироватка по вул. Сумська, у зв’язку із 

виявленими розбіжностями у документах, де згідно договору купівлі-продажу 

будинку значиться адреса: с. Нижня Сироватка, а в технічному паспорті на 

житловий будинок значиться адреса: с. Нижня Сироватка, вул. Сумська,                       
буд. 3, виконавчий комітет Нижньосироватської  сільської ради вирішив: 
 

1. Змінити адресу: 
1.1. Житлового будинку з господарськими будівлями і спорудами, які 

належать на підставі договору купівлі - продажу від 29.11.1974 р. 

Максимовичу Василю Марковичу, який помер 17.07.2017р., а саме на: 

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

вулиця Сумська,  3 ( три). 
1.2. Земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд та для ведення особистого 



селянського господарства, площею – 0,39 га, а саме на: Україна, Сумська 

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

3 (три). 
2. Гр. Железняковій Н.В. 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 № 170 
 
 

 
від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 
 

Про надання дозволу гр. Оношко І.М. 
на видалення зелених насаджень в               

с. Нижня Сироватка по                                  

вул. Закрупець 1, біля буд. 5 (озеро 

Комликове) 
 

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. Оношко Івана 

Миколайовича, жителя с. Нижня Сироватка, вул. Солонці, буд. 8                                   
про видалення зелених насаджень, які знаходяться за адресою: с. Нижня 

Сироватка, вул. Закрупець 1, біля буд. 5 (озеро Комликове) та акт обстеження 

зелених насаджень, що підлягають видаленню від 29.10.2021 у кількості 5 шт. 

за даною адресою, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради 

вирішив: 
 

1. Надати дозвіл, гр. Оношко Івану Миколайовичу, на видалення зелених 

насаджень в с. Нижня Сироватка, вул. Закрупець 1, біля буд. 5 (озеро 

Комликове) у кількості 5 шт., а саме: верба – 5 шт. 
 

 



 
Сільський голова     Вячеслав СУСПІЦИН 
 
 
 

 
 
 

 

 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 171 
 
 

 
від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 
 

Про надання дозволу гр. Кононенко Г.М. 
на видалення зелених насаджень в                       

с. Нижня Сироватка по вул. Литвинівка, 

біля буд. 82 
 

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. Кононенка Григорія 

Миколайовича, жителя с. Нижня Сироватка, вул. Литвинівка, буд. 82 про 

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

Сироватка, вул. Литвинівка, біля буд. 82 та акт обстеження зелених насаджень, 

що підлягають видаленню від 29.10.2021 у кількості 1 шт. за даною адресою, 

виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Надати дозвіл, гр. Кононенко Григорію Миколайовичу, на видалення 

зелених насаджень в с. Нижня Сироватка, вул. Литвинівка, біля буд. 82 у 

кількості 1 шт., а саме: береза – 1 шт. 
 

 
 



Сільський голова     Вячеслав СУСПІЦИН 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 172 
 

 
від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 
 

Про надання дозволу гр. Бездідько В.М. 
на видалення зелених насаджень в                    

с. Нижня Сироватка по вул. Закрупець 1, 

буд. 50 (в кінці земельної ділянки) 
 

 

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. Бездідько Володимира 

Михайловича, жителя с. Нижня Сироватка, вул. Закрупець 1, буд. 50 про 

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

Сироватка, вул. Закрупець 1, буд. 50 (в кінці земельної ділянки) та акт 

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 29.10.2021 у 

кількості 10 шт. за даною адресою, виконавчий комітет Нижньосироватської 

сільської ради вирішив: 
 

1. Надати дозвіл, гр. Бездідьку Володимиру Михайловичу, на видалення 

зелених насаджень в с. Нижня Сироватка, вул. Закрупець 1, буд. 50 (в кінці 

земельної ділянки) у кількості 10 шт., а саме: верба – 10 шт. 
 

 



 
Сільський голова     Вячеслав СУСПІЦИН 
 
 

 
 
 

 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №173  
 

від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 
 
 

Про надання дозволу гр. Кіпренко О.М. 
на видалення зелених насаджень в                      

с. Нижня Сироватка по вул. Шлях, біля 

буд. 90 
 
 

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. Кіпренко Олександра 

Миколайовича, жителя с. Нижня Сироватка, вул. Шлях, буд. 90 про видалення 

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

вул. Шлях, біля буд. 90  та акт обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню від 29.10.2021 у кількості 2 шт. за даною адресою, виконавчий 

комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Надати дозвіл, гр. Кіпренку Олександру Миколайовичу, на видалення 

зелених насаджень в с. Нижня Сироватка, вул. Шлях, біля буд. 90, у кількості 

2 шт., а саме: береза – 1 шт., липа – 1 шт. 
 

 
 
Сільський голова     Вячеслав СУСПІЦИН 
 
 



 

 
 
 
 

 

 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 174 
 
 

від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 
 

Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень гр. Рибальченко Л.М. 
в с. Нижня Сироватка по                                       

вул. Першотравнева, буд. 65 (в кінці 

земельної ділянки)  

 

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. Рибальченко Лілії 

Миколаївни, жительки с. Нижня Сироватка, вул. Першотравнева, буд. 65 про 

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

Сироватка, вул. Першотравнева, буд. 65 (в кінці земельної ділянки)  та акт 

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 29.10.2021 у 

кількості 26 шт. за даною адресою, виконавчий комітет Нижньосироватської 

сільської ради вирішив: 
 

1. Надати дозвіл, гр. Рибальченко Лілії Миколаївні, на видалення зелених 

насаджень в с. Нижня Сироватка, вул. Першотравнева, буд. 65 (в кінці 

земельної ділянки), у кількості 26 шт., а саме: клен – 25 шт., верба – 1 шт. 
 

 
 
Сільський голова    Вячеслав СУСПІЦИН 
 



 
 

 
 

 

 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 175 
 

 
від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 
 

Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень гр. Грищенко В.О. 
в с. Нижня Сироватка проїзд між 

вулицями Сумська і Набережна (біля 

буд. 74 по вул. Сумська) 
 

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. Грищенко Володимир 

Олександрович, жителя с. Нижня Сироватка, вул. Сумська, буд. 80, кв. 3 про 

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

Сироватка проїзд між вулицями Сумська і Набережна (біля буд. 74 по вул. 

Сумська) та акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 

29.10.2021 у кількості 30 шт. за даною адресою, виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Надати дозвіл, гр. Грищенко Володимиру Олександровичу, на 

видалення зелених насаджень в с. Нижня Сироватка, проїзд між вулицями 

Сумська і Набережна (біля буд. 74 по вул. Сумська), у кількості 30 шт., а саме: 

клен – 30 шт. 
 

 
Сільський голова    Вячеслав СУСПІЦИН 
 
 
 



 
 
 

 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 176 
 

 
від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 
 

Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень гр. Бакро К.В.                      
в с. Нижня Сироватка, вул. Солонці, 

буд. 2 (біля земельної ділянки) 
 

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. Бакро Костянтина 

Васильовича, жителя с. Нижня Сироватка, вул. Солонці, буд. 2 про видалення 

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

Солонці, буд. 2 (біля земельної ділянки) та акт обстеження зелених насаджень, 

що підлягають видаленню від 19.11.2021 у кількості 10 шт. за даною адресою, 

виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Надати дозвіл, гр. Бакро Костянтину Васильовичу, на видалення 

зелених насаджень в с. Нижня Сироватка, вул. Солонці, буд. 2 (біля земельної 

ділянки), у кількості 10 шт., а саме: верба – 10 шт. 
 

 
Сільський голова     Вячеслав СУСПІЦИН 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 177 
 

 
від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 
 

Про надання дозволу на видалення зелених 

насаджень гр. Білоцерківській О.М.                            
в с. Нижня Сироватка, вул. Сумська,                    

буд. 152 А (біля земельної ділянки) 
 

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. Білоцерківської Оксани Миколаївни, 

жительки с. Нижня Сироватка, вул. Палійова, буд. 16 про видалення зелених 

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

буд. 152 А (біля земельної ділянки) та акт обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню від 19.11.2021 у кількості 30 шт. за даною адресою, 

виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Надати дозвіл, гр. Білоцерківській Оксані Миколаївні, на видалення 

зелених насаджень в с. Нижня Сироватка, вул. Сумській, буд. 152 А (біля 

земельної ділянки), у кількості 30 шт., а саме: клен – 30 шт. 
 

 
 
Сільський голова    Вячеслав СУСПІЦИН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 178 
 

 
від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 
 

Про надання дозволу директору 

Нижньосироватського ЗДО (я/с) 

«Золотий ключик» на видалення 

зелених насаджень на території 

закладу 
 

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 директора Нижньосироватсьткого ЗДО (я/с) 

«Золотий ключик» Мельник А.М., про видалення зелених насаджень, які 

знаходяться на території Нижньосироватського ЗДО (я/с) «Золотий ключик» 

та акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 

16.11.2021 у кількості 17 шт., виконавчий комітет Нижньосироватської 

сільської ради вирішив: 
 

1. Надати дозвіл, директору Нижньосироватського ЗДО (я/с) «Золотий 

ключик» Мельник Аллі Михайлівні, на видалення зелених насаджень на 

території Нижньосироватського ЗДО (я/с) «Золотий ключик», у кількості                      

17 шт., а саме: яблуня – 10 шт., береза – 2 шт., липа – 5 шт. 
 

 
Сільський голова     Вячеслав СУСПІЦИН 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 179 
 

 
від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 
 

Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень в с. Нижня 

Сироватка 
 

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 начальника відділу земельних відносин, 

містобудування та благоустрою Фесенко Л.Ю., про видалення зелених 

насаджень, які знаходяться за адресою: с. Нижня Сироватка від вул. Лугова                   

до межі із смт. Низи, по пров. Першотравневому, біля буд. № 27 та до буд.                  
№ 1 по вул. Миру, в’їзд на вул. Солонці та вул. Закрупець, вул. Миру, біля 

озера «Комликове», проїзд з вул. Шлях на вул. Харитоненка (біля буд. 37 та 39 

по вул. Харитоненка) та акт обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню від 16.11.2021 у кількості 112 шт., виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень в с. Нижня Сироватка 

за адресою:  
1.1 від вул. Лугова до межі із смт. Низи, (дорога в напрямку смт. Низи та 

межа між с. Нижня Сироватка та смт. Низи) у кількості 12 шт., а саме:                       
верба – 9 шт., осокір – 3 шт.;  

1.2 пров. Першотравневий, біля буд. № 27 та до буд. № 1 по вул. Миру, 

в’їзд на вул. Солонці та вул. Закрупець, вул. Миру, біля озера «Комликове» у 

кількості 75 шт., а саме: верба – 35 шт., клен – 40 шт. 
1.3. проїзд з вул. Шлях на вул. Харитоненка (біля буд. 37 та 39 по                         

вул. Харитоненка) у кількості 25 шт., а саме: клен – 25 шт. 
 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 



 
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 180 
 

 
від 30 листопада 2021 року 
село Нижня Сироватка 
 

Про надання дозволу на видалення 

зелених насаджень в с. Барвінкове, 

по вул. Барвінкова, біля буд. 33 
 

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 начальника відділу земельних відносин, 

містобудування та благоустрою Фесенко Л.Ю., про видалення зелених 

насаджень, які знаходяться за адресою: с. Барвінкове, вул. Барвінкова,                     

біля буд. 33 та акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню 

від 16.11.2021 у кількості 23 шт., виконавчий комітет Нижньосироватської 

сільської ради вирішив: 
 

1. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень за адресою:                                   

с. Барвінкове, вул. Барвінкова, біля буд. 33 у кількості 23 шт., а саме:                         

горіх – 1 шт., вишня – 3 шт., слива – 1 шт., ліщина – 1 шт., кущі – 17 шт.  
 
 
 
Сільський голова     Вячеслав СУСПІЦИН 
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