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Загальні     відомості про   сільську раду  :  
Загальна площа в адміністративних межах ради  - 16,5 тис. га
Кількість населених пунктів – 5: село Нижня Сироватка, село Старе

Село, село Барвінкове, село Вишневе, село Гірне.
Населення – 5493 особи.

Бюджет:
Плановий  бюджет:  46448,245  тис.грн.,  у  тому  числі:  доходи

загального фонду – 45786,300 тис.грн., доходи спеціального фонду – 661,945
тис. грн.   

                 
Виконання бюджету за 2021 рік становить  105,3%.

Звідки  надходять  надходження:  рентна  плата,  місцеві  податки,
акцизний податок з  реалізації  роздрібної  торгівлі  підакцизних  товарів,  не
податкові надходження.

На території утворена 1 об’єднана територіальна громада:  
Нижньосироватська об’єднана територіальна громада з центром у

селі Нижня Сироватка.

Суспільно – політична ситуація
Дані про сільську раду:
Кількість депутатів–22;

партійний  склад:  Сумська  обласна  організація  ПП  «Слуга  народу»  (8),
політична партія «Наш  край» (1), політична партія Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина» (9), висунуті шляхом самовисування (4).

Найбільші  релігійні  конфесії: конфесія  Української  православної
церкви Московського патріархату.



Економічний розвиток
Економічну  діяльність  на  території  сільської  (селищної)  ради

здійснюють підприємства: 

1. Промисловості - 7 одиниць, у т.ч. в розрізі підприємств:  
1. ТОВ ФТГ «Груп», комвольно-прядильне виробництво. 
2.  ТОВ  «ТРАНСЛОГІСТИК  ЛТД»,  виробництво  промислового

призначення.
3. ТОВ «РЕНТА МЛИН», зерносушильний комплекс. 
4. ТОВ «Антрейд ЛТД», виробництво промислового призначення.
5. Сумська фабрика теслярських виробів, деревообробка.
6. ТОВ «Сервіснафтогаз»,  виробництво промислового призначення.
7. ФОП Токаренко М.Г., технічне обслуговування автомобілів. 

1. Сільського господарства - 12 одиниць, у т.ч. в розрізі підприємств:
1. ТОВ «Липоводолинський Райснаб», вирощування зернових культур.
2. ТОВ Агрофірма «ЗЕРНЕ», вирощування зернових   культур.
3. ТОВ «Урожайна країна»,  вирощування зернових культур.
4. СТОВ «Вікторія», вирощування зернових культур.
5. ТОВ «СП-АРГОС», вирощування зернових культур.
6. ТОВ «Аквітан», тваринництво.
7. ТОВ АФ «Червоносільська», рослинництво. 
8. СТОВ «Агрокомбінат «Тепличний», використовує земельні ділянки під

господарськими будівлями та дворами площею 43 га.
9. ФГ Гордій Мирослав Петрович 
10. ФГ Снісаренко Володимир Вікторович
11. Скрипка О.М., використовує земельні ділянки під господарськими 
будівлями та дворами площею 11,1 га.
12. Бережна Юлія Анатоліївна отримала в користування земельну ділянку

площею 162 га для ведення фермерського господарства.

3.  Житлово-комунального господарства - 3 одиниці, у т.ч. в розрізі 
підприємств:  

1. Сумське будівельно-монтажне експлуатаційне управління Південної 
залізниці, водопостачання.

2.  КПЕРЖ  «Господар»,  Теліженко  О.М.,  водопостачання,
водовідведення та вивіз ТПВ.

3. ФОП Міцук О.І., водопостачання, вивіз ТПВ.



Гуманітарна сфера
Заклади освіти: на території громади функціонує Нижньосироватська

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Бориса Грінченка (навчається 276
учні),  Старосільська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  (навчається  202
учень),  ЗДО  (ясла/садок)  «Золотий  ключик»  (виховується  89  дітей),  ЗДО
(ясла/садок) «Казка» (виховується 53 дітей).

Заклади охорони здоров’я: існуюча мережа закладів охорони здоров’я
Нижньосироватської об’єднаної територіальної громади налічує 2 заклади. Із
них  у  селі  Нижня  Сироватка  -  Комунальне  некомерційне  підприємство
«Центральна амбулаторія загальної практики-сімейної медицини села Нижня
Сироватка»  Нижньосироватської  сільської  радита  у  селі  Старе  Село  -
«Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини села Старе Село» КНП
«Центральна АЗПСМ села Нижня Сироватка»Н ижньосироватської сільської
ради.

Заклади культури: мережа закладів культури громади складається із 5
закладів, у тому числі: 2 клубних заклади та 3 бібліотеки.
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