
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 184

від 30 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про  звіт  дільничного  офіцера
поліції  щодо  забезпечення
законності  та  правопорядку  на
території  Нижньосироватської
сільської ради

Керуючись частиною  1  статті  52 Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  та  обговоривши  звіт,  про
забезпечення законності  та  правопорядку на території  Нижньосироватської
сільської  ради,  дільничного  офіцера  поліції  сектору  превенції  молодшого
лейтенанта поліції Абраменко Є.О., з метою запобігання виникненню умов,
що сприяють вчиненню правопорушень,  зміцнення законності, правопорядку,
протидії  корупційним  та  злочинним  проявам,  забезпечення  захисту
конституційних  прав  та  свобод  людини,  виконавчий  комітет
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1.  Звіт дільничного  офіцера  поліції  сектору  превенції  молодшого
лейтенанта  поліції  Абраменко  Є.О. про  результати  роботи  на  території
Нижньосироватської сільської ради за 2021 рік, взяти до відома (додаток 1).

2.  Рекомендувати  дільничному  офіцеру  поліції  сектору  превенції
молодшому лейтенанту поліції Абраменко Є.О.:

1)  проводити практичні заходи щодо попередження,  профілактики та
розкриття злочинів, дотримання громадського порядку у населених пунктах
Нижньосироватської сільської ради;  

2) проводити профілактичну роботу з особами, які відбували покарання
в  місцях  позбавлення  волі,  з  метою  недопущення  вчинення  рецидивних
проявів;  

3)  здійснювати   контроль  за  виконанням  власниками  торгівельних
закладів заборони щодо продажу неповнолітнім алкогольних та тютюнових
виробів, дотримання режиму роботи закладів торгівлі;

4)  здійснювати   контроль  за  дотриманням  карантинних  вимог  у
торгівельних закладах;

5) проводити профілактичну роботу з учнями навчальних закладів та
молоддю населених пунктів громади.

3. Контроль за виконання цього рішення залишаю за собою.

Сільський голова                                   Вячеслав СУСПІЦИН



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету «Про звіт
дільничного  офіцера  поліції  щодо
забезпечення законності та правопорядку на
території  Нижньосироватської  сільської
ради» від 30.12.2021 р. №184

Звіт ДОП СП ВП № 4 ( м. Суми) 
 Сумського РУП ГУНП в Сумській області 

перед Нижньосироватською територіальною громадою 
за 2021рік

Голова ОТГ – Суспіцин В’ячеслав Юрійович.
Дільничний  офіцер  поліції –  дільничний  офіцер  поліції  сектору

превенції молодший лейтенант поліції Абраменко Євгеній Олександрович.
До складу Нижньосироватської  ОТГ входять 5 населених пунктів:

с. Нижня Сироватка, с. Старе Село, с. Барвінкове, с. Вишневе, с. Гірне.
На  профілактичному  обліку перебуває  1  особа,  яка  перебуває  під

адміністративним наглядом, 6 осіб формально підпадаючих під адміннагляд,
12 «кривдників».

За 2021 рік  зареєстровано:
-злочинів – 34, з них: розкрито – 30;
- ЖЄО – 256;

        -складено адмінпротоколів – 98.
Успішна  співпраця  населення  та  поліції  -  запорука  безпечного  життя

громади.  Безпека в  селах  є  спільною відповідальністю і  поліції  і  місцевої
влади, і самих мешканців. 

ВП  №  4  (  м.  Суми)  Сумського  РУП  ГУНП  вживаються  всі  можливі
заходи  із  запобігання   та  протидії  правопорушенням  та  підвищення  рівня
довіри населення до поліції, а саме:

- Здійснюється  постійне  патрулювання  екіпажами  СРПП  території
сільської ради.

- Проводиться  право-роз’яснювальна  робота  з  населенням  щодо
попередження  фактів  шахрайства.  Під  час  відвідування  помешкань
громадян вручаються  візитні  картки  та  «Пам’ятки  на  профілактичну
тематику».

- Проводиться  право-роз’яснювальна  робота  з  населенням  щодо
попередження  фактів  домашнього  насильства.  Під  час  відвідування
помешкань  громадян  вручаються  Пам’ятки  «Протидія  домашньому
насильству».

- Проводиться  інформування  населення  про  проведення  на  території
області та району профілактичних заходів. 

- Постійно  проводиться  робота  щодо  профілактики  роботи  з  раніше
судимими особами, піднаглядними, неповнолітніми, які перебувають на



профілактичному обліку за скоєння злочинів та профілактиці скоєних
кримінальних правопорушень вказаною категорією осіб. 

- Вживаються  заходи  щодо  покращення  організації  індивідуально  –
профілактичної  роботи  з  раніше  судимими,  в  першу  чергу  з
піднаглядними  та  особами  формально  підпадаючими  під
адміністративний  нагляд,  з  метою  недопущення  вчинення  ними
повторних злочинів. 

- Проводяться  заходи  щодо  отримання  інформації  відносно  осіб,  які
займаються самогоноварінням і в разі підтвердження даної інформації
вирішуються  питання  щодо  притягнення  винних  осіб  до
адміністративної відповідальності. 

Важливими  кроками  для  створення  безпечного  середовища  в
громадах є: 

- встановлення  освітлення в громадських місцях та на вулицях; 
- встановлення у публічних місцях систем відеонагляду; 

- укладання договорів з Управлінням поліції охорони в Сумській області
на  охорону  приміщень  адміністративних  будівель  будинків  культури
амбулаторій шкіл та інших будівель на території ОТГ.

Дільничний офіцер поліції сектору
превенції молодший лейтенант поліції                  Євгеній АБРАМЕНКО



НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 185

від 30 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про  затвердження  тарифів на
оплату  соціальних  послуг,  що
надаються комунальною установою
«Центр  надання  соціальних  послуг
Нижньосироватської сільської ради
Сумського  району  Сумської
області»

Керуючись статтею 28, пунктом 1. п.п.2 Закону України «Про соціальні
послуги», пунктом  20  Порядку  надання  соціальних  послуг,  затвердженим
Постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  1.06.2020  №  587  «Про
організацію  надання  соціальних  послуг»,  Постановою  Кабінету  Міністрів
України  від  29  грудня  2009  року  №  1417  «Деякі  питання  діяльності
територіальних  центрів  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг), постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року №
428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги»,
методичними  рекомендаціями,  затвердженими  Наказом  Міністерства
соціальної  політики  від  07.12.2015  року  №  1186,  відповідно  до  Закону
України  «Про  Державний бюджет  України  на  2021  рік»  від  15.12.2020  №
1082-ІX, в  зв’язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати на
період до 30.09.2022 року, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської
ради вирішив:

1.  Затвердити  тарифи  на  оплату  соціальних  послуг,  що  надаються
комунальною  установою  «Центр  надання  соціальних  послуг
Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області»
(додаток 1).

2. Рішення виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради від
15.03.2021  року  №  28  «Про  затвердження  тарифів  на  оплату  соціальних
послуг, що надаються комунальною установою «Центр надання соціальних
послуг  Нижньосироватської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області» вважати таким, що втратило чинність.

3.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  керуючу  справами
(секретаря)  виконавчого  комітету  Нижньосироватської  сільської
ради – Проценко Ю.П.



Сільський голова                                   Вячеслав СУСПІЦИН

Додаток 1
до  рішення  виконавчого  комітету  «Про
затвердження  тарифів на  оплату  соціальних
послуг,  що  надаються  комунальною
установою  «Центр  надання  соціальних
послуг  Нижньосироватської  сільської  ради
Сумського району Сумської області»
від 30.12.2021 р. №185

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Сільський  голова  
Нижньосироватської сільської ради 
Сумського району Сумської області
___________Вячеслав СУСПІЦИН      
«____»____________ 20__ р.

ТАРИФИ
на  платні соціальні послуги,  які надаються

Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг
Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області»

№ 
п/п

Назва послуги Одиниця вимірювання

Витрати 
часу на 
надання 
послуги, 
хвилин

Вартість 
послуги без 
ПДВ (грн.)

                                            Догляд вдома

1 Допомога у  самообслуговуванні

1.1 Купання,  надання допомога при купанні Один захід 60 51,50

1.2 Миття голови Один захід 15 16,90

1.3 Обрізання нігтів  на руках та ногах Один захід 20 20,50

2 Ведення домашнього господарства

2.1 Прання білизни та одягу Одне прання  (до 1,5 
кг сухої білизни)

30 33,80

2.2 Прибирання житла:
а) косметичне прибирання 
б) вологе прибирання
в) генеральне прибирання

Один захід 22
60
126

 20,30
 67,80
142,00

2.3 Допомога у приготування їжі
 (підготовка продуктів для приготування 
їжі, миття овочів, фруктів , посуду, 
винесення сміття тощо)

Один захід 26 27,10

2.4 Приготування  їжі Один захід 60 63,60



2.5 Розпалювання печей, піднесення 
вугілля, дров, розчистка снігу:
 доставка води з колонки

Одне розпалювання, 
доставка, піднесення

42 47,30

2.6 Придбання і доставка продовольчих, 
промислових та господарських товарів, 
медикаментів

Один захід 84 92,70

2.7 Надання допомоги в оплаті комунальних
послуг (заповнення абонентних книжок, 
оплата комунальних послуг, завірення 
платежів, заміна книжок)

Одна оплата 45 52,70

2.8 Надання допомоги в оформленні 
документів (оформлення субсидій на 
квартирну плату і комунальні послуги)

Одне оформлення 60 67,60

2.9 Надання  послуг з виконання ремонтних 
робіт (допомога в ремонті житлових 
приміщень)

Разове доручення
( раз на рік)

240 270,40

2.10 Надання допомоги у проведенні 
сільськогосподарських робіт ( в обробці 
присадибної ділянки )

Разове доручення, не 
більше 0,02га

138 155,50

Примітка: Остаточна сума вартості кожної послуги відкоригована у відповідності до вимог 
Постанови НБУ від 20.06.2019 № 82 «Про вилучення з готівкового обігу монет дрібних номіналів»



Допомога у самообслуговуванні

Купання, надання допомоги при купанні.
Принести необхідну кількість води для купання, підігріти до необхідної температури,

здійснюється купання, витирання рушником.
Розрахунок тарифу

Відповідно до  наказу Міністерства  соціальної політики України                       від13.11.2013
року № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома»,  рекомендована норма часу
на  надання  допомоги  при  купанні,  митті  голови,  розчісуванні  волосся,  підрізання  нігтів
становить – 1,0 година  ( або 60 хв.).

Витрати на заробітну плату
№
з/
п

Показники Розмір Витрати на рік   грн.

1 Посадовий оклад соціального робітника
з підвищенням 

6 500,00 6 500,00 х 9 міс.= 58 500,00:186:8 х 1,0=29,37

2 Матеріальна допомога на оздоровлення 4195,00 4195,00 : 249 : 8 х 1,0 = 2,11

3 Витрати на заробітну плату 31,48

Розрахунок прямих матеріальних витрат

№
з/
п

Назва використаних
засобів

Термін
використання

(місяців)

Кількість
(шт., пар)

Вартість
використа

них
засобів,

грн.

Вартість прямих витрат для
розрахунку тарифу платної

соціальної послуги, грн.

1 Халат робочий 12 1 290,00 290,00 :9:165 х1,0=0,20

2 Сумка господарська 12 4 50,00  50,00 х 4 :9:165 х1,0 =0,13

3 Спецвзуття 12 1 250,00 250,00 :9:165 х1,0=0,17

   Всього 0,50

Розрахунок тарифу

№
з/п

Показник Сума, грн.

1 Витрати на заробітну плату 31,48

2 Нарахування на фонд оплати праці (22%) 6,93  

3 Прямі матеріальні витрати 0,50

4 Загальновиробничі витрати 31,48 х 0,25 = 7,87

5 Адміністративні витрати (15%) 31,48 х 15% = 4,72

Всього 51,50

          

Бухгалтер                                                                                            Ольга КРАВЧЕНКО



Допомога у самообслуговуванні

Миття голови.

Готується  необхідність  кількість  води потрібної  температури,  здійснюється миття голови,
витирання рушником. 

Розрахунок тарифу

Відповідно до  наказу Міністерства  соціальної політики України від 13.11.2013 року № 760
«Про затвердження Державного стандарту догляду вдома», рекомендована норма часу  на надання
допомоги при купанні, митті голови, розчісуванні волосся, підрізання нігтів становить – 0,25 годин
( або 15 хв. )  

Витрати на заробітну плату

№
з/
п

Показники Розмір Витрати  на  заробітну  плату  на  виконання
соціальної послуги, грн.

1 Посадовий  оклад  соціального
робітника з підвищенням 

6 500,00 6 500,00 х 9 міс.= 58 500,00:186:8 х 0,25=9,83

2 Матеріальна  допомога  на
оздоровлення

4195,00 4195,00 : 249 : 8 х 0,25 = 0,53

3 Витрати на заробітну плату 10,36

Розрахунок прямих матеріальних витрат

№
з/
п

Назва використаних
засобів

Термін
використання

(місяців)

Кількість
(шт., пар)

Вартість
використаних
засобів, грн.

Вартість  прямих  витрат  для
розрахунку  тарифу  платної
соціальної послуги, грн.

1 Халат робочий 12 1 290,00 290,00 :9:165 х0,25=0,05
2 Сумка господарська 12 4 50,00  50,00 х 4 :9:165 х0,25 =0,03
3 Спецвзуття 12 1 250,00 250,00 :9:165 х0,25=0,04

   Всього 0,12

Розрахунок тарифу

№
з/п

Показник  Сума, грн.

1 Витрати на заробітну плату 10,36
2 Нарахування на фонд оплати праці (22%) 2,28       
3 Прямі матеріальні витрати 0,12
4 Загальновиробничі витрати 10,36 х 0,25 = 2,59
5 Адміністративні витрати (15%)  10,36 х 15% = 1,55

Всього 16,90
          

  Бухгалтер                                                                                            Ольга КРАВЧЕНКО

                                               



Допомога у самообслуговуванні

Обрізання  нігтів на руках або ногах

Соціальний робітник за допомогою ножиць  здійснює підрізання нігтів. 

Розрахунок тарифу

Відповідно до  наказу Міністерства  соціальної політики України від 13.11.2013 року № 760
«Про затвердження Державного стандарту догляду вдома»,  рекомендована норма часу  на надання
допомоги при купанні, митті голови, розчісуванні волосся, підрізання нігтів    становить – 0,3 год  (
або 20 хв.).   

                     
Витрати на заробітну плату

№
з/
п

Показники Розмір Витрати  на  заробітну  плату  на  виконання
соціальної послуги, грн.

1 Посадовий  оклад  соціального
робітника з підвищенням 

6 500,00 6 500,00 х 9 міс.= 58 500,00:186:8 х 0,3=11,79

2 Матеріальна допомога на 
оздоровлення

4195,00 4195,00 : 249 : 8 х 0,3 = 0,63

3 Витрати на заробітну плату 12,42

Розрахунок прямих матеріальних витрат

№
з/п

Назва використаних
засобів

Термін
використання

(місяців)

Кількість
(шт., пар)

Вартість
використаних
засобів, грн.

Вартість прямих витрат для
розрахунку тарифу платної

соціальної послуги, грн.
1 Халат робочий 12 1 290,00      290,00 :9:165 х0,3=0,06
2 Сумка господарська 12 4 50,00 50,00 х 4 :9:165 х0,3=0,04
3 Спецвзуття 12 1 250,00 250,00 :9:165 х0,3=0,05

   Всього 0,15

Розрахунок тарифу

№ з/п Показник Сума, грн.
1 Витрати на заробітну плату 12,42
2 Нарахування на фонд оплати праці (22%) 2,73    
3 Прямі матеріальні витрати 0,15
4 Загальновиробничі витрати 12,42 х 0,25= 3,11
5 Адміністративні витрати (15%) 12,42х 15% =1,86

Всього 20,27
          

Бухгалтер                                                                                            Ольга КРАВЧЕНКО

Ведення домашнього господарства



Прання білизни  та одягу  ( до 1,5 кг  сухої білизни )
Принести необхідну  кількість  води з  водозабірної  колонки  або колодязя,  підігріти  її  до

температури 40*С,  підготувати  білизну до  прання,  налити воду у  миску,  додати миючий засіб
замовника, попрати, тричі прополоскати в холодній воді. Випрану білизну віджати та розвісити для
сушіння.  Брудну воду винести та вилити у спеціально відведене місце. Миску вимити. 

Розрахунок тарифу

Відповідно до наказу Міністерства  соціальної політики України від 13.11.2013  року № 760
«Про затвердження Державного стандарту догляду вдома»,  рекомендована норма часу на ручне
прання 1,5 кг сухої білизни  та одягу становить – 0,5 год. (або 30 хв.). 

Витрати на заробітну плату

№
з/п

Показники Розмір Витрати на з/ плату на виконання соціальної
послуги , грн.

1 Посадовий  оклад  соціального
робітника з підвищенням

6 500,00 6 500,00 х 9 міс.= 58 500,00:186:8 х0,5=19,66

2 Матеріальна  допомога  на
оздоровлення

4195,00 4195,00 : 249 : 8 х 0,5 = 1,05

3 Витрати на заробітну плату 20,71

Розрахунок прямих матеріальних витрат

№
з/п

Назва використаних
засобів

Термін
використання

(місяців)

Кількість
(шт., пар)

Вартість
використаних

засобів, 

(грн.)

Вартість прямих витрат для
розрахунку тарифу платної
соціальної послуги, 

                 (грн.)

1 Халат робочий 12 1 290,00 290,00 :9:165 х0,5=0,10

2 Сумка господарська 12 4 50,00 50 х 4 :9:165 х0,5 =0,07

3 Спецвзуття 12 1 250,00 250,00 :9:165 х0,5=0,08

   Всього 0,25

Розрахунок тарифу

№
з/п

Показник Сума, грн.

1 Витрати на заробітну плату 20,71

2 Нарахування на фонд оплати праці (22%) 4,56

3 Прямі матеріальні витрати 0,25

4 Загальновиробничі витрати 20,71 х 0,25= 5,18

5 Адміністративні витрати (15%) 20,71 х 15% =3,11

Всього 33,81

Бухгалтер                                                                                            Ольга КРАВЧЕНКО

Ведення домашнього господарства
Прибирання житла



Вологе прибирання.

Приносить  воду  із  водозабірної  колонки  чи  колодязя,  миє  підлогу,  здійснює  вологе
прибирання пилу.

Розрахунок тарифу

Відповідно до наказу Міністерства  соціальної політики України  від 13.11.2013 року № 760
«Про затвердження Державного стандарту догляду вдома», рекомендована норма часу на  вологе
прибирання становить – 1,0 год.( або 60 хв. ) 

Витрати на заробітну плату

№
з/
п

Показники Розмір Витрати  на  заробітну  плату  на  виконання
соціальної послуги, грн.

1 Посадовий оклад соціального
робітника з підвищенням

6 500,00 6 500,00 х 9 міс.= 58 500,00:186:8 х 1,0=39,31

2 Матеріальна  допомога  на
оздоровлення

4195,00 4195,00 : 249 : 8 х 1,0 = 2,11

3 Витрати на заробітну плату 41,42

Розрахунок прямих матеріальних витрат

№
 
з
/
п

Назва використаних
засобів

Термін
використан
ня (місяців)

       Кількість

    (шт., пар)

Вартість
використани

х засобів,

( грн.)

Вартість  прямих  витрат  для
розрахунку  тарифу  платної
соціальної послуги,

         ( грн.)

1 Халат робочий 12          1 290,00 290,00 :9:165 х1,0=0,20

2 Сумка господарська 12 4 50,00 50,00 х 4 :9:165 х1,0 =0,13

3 Спецвзуття 12 1 250,00 250,00 :9:165 х1,0=0,17

   Всього 0,50

Розрахунок тарифу

№ з/п Показник Сума, грн.

1 Витрати на заробітну плату 41,42

2 Нарахування на фонд оплати праці (22%) 9,11

3 Прямі матеріальні витрати 0,70

4 Загальновиробничі витрати 41,42 х 0,25 = 10,36

5 Адміністративні витрати (15%) 41,42 х 15% = 6,21

Всього 67,80

  

Бухгалтер                                                                                            Ольга КРАВЧЕНКО

Ведення домашнього господарства

Прибирання житла
Косметичне  прибирання



Соціальний  робітник  складає  речі,  здійснює  вологе  прибирання  пилу,  замітає  віником
приміщення, виносить сміття.

Розрахунок тарифу

Відповідно до  наказу Міністерства  соціальної політики України від 13.11.2013 року № 760
«Про  затвердження  Державного  стандарту  догляду  вдома»,  рекомендована  норма  часу  на
косметичне прибирання становить – 0,3 год. ( або 22 хв.).

Витрати на заробітну плату

№
з/
п

Показники Розмір Витрати  на  заробітну  плату  на  виконання
соціальної послуги, грн.

1 Посадовий  оклад  соціального
робітника з підвищенням 

6 500,00 6 500,00 х 9 міс.= 58 500,00:186:8 х 0,3=11,79

2 Матеріальна допомога на 
оздоровлення

4195,00 4195,00 : 249 : 8 х 0,3 = 0,63

3 Витрати на заробітну плату 12,42

Розрахунок прямих матеріальних витрат

№
 з
/
п

Назва використаних
засобів

Термін
використання

(місяців)

Кількість
(шт., пар)

Вартість
використаних
засобів, грн.

Вартість прямих витрат для
розрахунку тарифу платної

соціальної послуги, грн.

1 Халат робочий 12 1 290,00      290,00 :9:165 х0,3=0,06

2 Сумка господарська 12 4 50,00 50,00 х 4 :9:165 х0,3=0,04

3 Спецвзуття 12 1 250,00 250,00 :9:165 х0,3=0,05

   Всього 0,15

Розрахунок тарифу

№ з/п Показник Сума, грн.

1 Витрати на заробітну плату 12,42

2 Нарахування на фонд оплати праці (22%) 2,73   

3 Прямі матеріальні витрати 0,15

4 Загальновиробничі витрати 12,42 х 0,25= 3,11

5 Адміністративні витрати (15%) 12,42 х 15% =1,86

Всього 20,27

Бухгалтер                                                                                            Ольга КРАВЧЕНКО

Ведення домашнього господарства



Прибирання житла

Генеральне прибирання.

Здійснює вологе прибирання пилу, знімає павутину, миє вікна, двері, підвіконня,   вибиває
напільні доріжки, миє підлогу, тощо.

Розрахунок тарифу

Відповідно до наказу Міністерства  соціальної політики України від 13.11.2013 року № 760
«Про  затвердження  Державного  стандарту  догляду  вдома»,  рекомендована  норма  часу  на
генеральне прибирання становить – 2,1 год. ( або 126 хв.). 

Витрати на заробітну плату

№ з/п Показники Розмір Витрати  на  заробітну  плату  на  виконання
соціальної послуги, грн.

1 Посадовий  оклад  соціального
робітника з підвищенням

6 500,00 6 500,00 х 9 міс.= 58 500,00:186:8 х 2,1=82,56

2 Матеріальна  допомога  на
оздоровлення

4195,00 4195,00 : 249 : 8 х 2,1 = 4,42

3 Витрати на заробітну плату 86,98

Розрахунок прямих матеріальних витрат

№
з/п

Назва використаних
засобів

Термін
використання

(місяців)

       Кількість

 (       (шт.,
пар)

Вартість
використани

х засобів,

( грн.)

Вартість  прямих  витрат  для
розрахунку  тарифу  платної
соціальної послуги, 

(грн.)

1 Халат робочий 12         1 290,00 290,00 :9:165 х 2,1= 0,41

2 Сумка господарська 12 4 50,00 50 х 4 :9:165х 2,1 = 0,28

3 Спецвзуття 12 1 250,00 250,00 :9:165 х 2,1 = 0,35 

   Всього 1,04

Розрахунок тарифу

№ з/п Показник Сума, грн.

1 Витрати на заробітну плату 86,98

2 Нарахування на фонд оплати праці (22%) 19,14

3 Прямі матеріальні витрати 1,04

4 Загальновиробничі витрати 86,98 х 0,25 = 21,75

5 Адміністративні витрати (15%) 86,98 х 15% = 13,05

Всього 141,96

Бухгалтер                                                                                            Ольга КРАВЧЕНКО

Ведення домашнього господарства

Допомога у приготуванні їжі  (підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів,
фруктів, посуду, винесення сміття, тощо)



Щоб підготувати продукти для приготування їжі в зимовий період у сільській місцевості
необхідно за ними сходити в льох, а в літній період на город. Принести воду з колонки і помити
овочі.  Для миття  посуду необхідно принесену воду підігріти на плиті,  винести брудну воду і
вилити в спеціально відведене місце.

Розрахунок тарифу

Відповідно до  наказу Міністерства  соціальної політики України від 13.11.2013 року № 760
«Про  затвердження  Державного  стандарту  догляду  вдома»,   рекомендована  норма  часу  на
підготовку продуктів для приготування їжі становить – 0,4 год. ( або 26 хв.). 

Витрати на заробітну плату

№
з/п

Показники Розмір Витрати  на  заробітну  плату  на  виконання
соціальної послуги, грн.

1 Посадовий  оклад  соціального
робітника з підвищенням

6 500,00 6 500,00 х 9 міс.= 58 500,00:186:8 х 0,4=15,73

2 Матеріальна  допомога  на
оздоровлення

4195,00 4195,00 : 249 : 8 х 0,4 = 0,84

3 Витрати на заробітну плату 16,57

Розрахунок прямих матеріальних витрат

№
з/п

Назва використаних
засобів

Термін
використання

(місяців)

       Кількість

      ( шт., пар)

Вартість
використан
их засобів, 

(грн.)

Вартість  прямих  витрат  для
розрахунку  тарифу  платної
соціальної послуги, 

     (грн.)

1 Халат робочий 12         1 290,00 290,00 :9:165 х 0,4= 0,08

2 Сумка господарська 12         4 50,00 50,00 х 4 :9:165 х 0,4= 0,05 

3 Спецвзуття 12 1 250,00 250,00 :9:165 х 0,4= 0,07 

   Всього                      0,20

Розрахунок тарифу

№  з/п Показник Сума, грн.

1 Витрати на заробітну плату 16,57

2 Нарахування на фонд оплати праці (22%) 3,65

3 Прямі матеріальні витрати 0,20

4 Загальновиробничі витрати 16,57 х0,25 = 4,14

5 Адміністративні витрати (15%) 16,57 х 15% = 2,49

Всього 27,05

Бухгалтер                                                                                            Ольга КРАВЧЕНКО

Ведення домашнього господарства
Приготування їжі.

Підготовча  робота:  почистити  овочі   (картоплю,  буряк,  моркву,  цибулю  тощо),  нарізати.
Поставити воду на плитку,  після закипання вкинути підготовлені овочі і все, що необхідно для
приготування певної страви і варити.



Розрахунок тарифу

Відповідно до  наказу Міністерства а соціальної політики України від 13.11.2013 року № 760 
«Про затвердження Державного стандарту догляду вдома», рекомендована норма часу на 
приготування їжі становить – 1,0 год. ( або 60 хв.). 

Витрати на заробітну плату

№
з/п

Показники Розмір Витрати на рік   грн.

1 Посадовий оклад соціального робітника
з підвищенням 

6 500,00 6 500,00 х 9 міс.= 58 500,00:186:8 х 1,0=39,31

2 Матеріальна допомога на оздоровлення 4195,00 4195,00 : 249 : 8 х 1,0 = 2,11

3 Витрати на заробітну плату 41,42

Розрахунок прямих матеріальних витрат

№
з/п

Назва використаних
засобів

Термін
використан
ня (місяців)

Кількість
(шт., пар)

Вартість
використа

них
засобів,

грн.

Вартість прямих витрат
для розрахунку тарифу

платної соціальної
послуги, грн.

1 Халат робочий 12 1 290,00 290,00 :9:165 х1,0=0,20

2 Сумка господарська 12 4 50,00 50,00 х 4 :9:165 х1,0 =0,13

3 Спецвзуття 12 1 250,00 250,00 :9:165 х1,0=0,17

   Всього 0,50

Розрахунок тарифу

№ з/п Показник Сума, грн.

1 Витрати на заробітну плату 41,42

2 Нарахування на фонд оплати праці (22%) 9,11 

3 Прямі матеріальні витрати 0,50

4 Загальновиробничі витрати 41,42 х 0,25 = 7,87

5 Адміністративні витрати (15%) 41,42 х 15% = 4,72

Всього 63,62

Бухгалтер                                                                                            Ольга КРАВЧЕНКО

Ведення домашнього господарства

Розпалювання печей, піднесення вугілля, дров, розчистка снігу;
доставка води з колонки.

Соціальний робітник приносить дрова, вугілля. Вибирає і викидає попіл, перекладає в грубі
дрова, розпалює. Приносить для подальшого підкладання в грубу вугілля, дрова. Приносить воду з
колонки або колодязя.



Розрахунок тарифу
Відповідно до  наказу Міністерства а  соціальної  політики України   від 13.11.2013 року

№ 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома», рекомендована норма часу на
розпалювання печей, піднесення вугілля, дров, розчистки снігу, принесення води   становить – 0,7
год. ( або 42 хв.).    

Витрати на заробітну плату

№
з/п

Показники Розмір Витрати  на  заробітну  плату  на  виконання
соціальної послуги, грн.

1 Посадовий  оклад  соціального
робітника з підвищенням

6 500,00 6 500,00 х 9 міс.= 58 500,00:186:8 х 0,7=27,52

2 Матеріальна  допомога  на
оздоровлення

4195,00 4195,00 : 249 : 8 х 0,7 = 1,47

3 Витрати на заробітну плату 28,99

Розрахунок прямих матеріальних витрат

№
з/п

Назва використаних
засобів

Термін
використання

(місяців)

       Кількість

      ( шт., пар)

Вартість
використ

аних
засобів, 

(грн.)

Вартість  прямих  витрат  для
розрахунку  тарифу  платної
соціальної послуги, 

     (грн.)

1 Халат робочий 12          1 290,00 290,00 :9:165 х 0,7= 0,14

2 Сумка господарська 12 4 50,00 50,00 х 4 :9:165 х 0,7= 0,09 

3 Спецвзуття 12 1 250,00 250,00 :9:165 х 0,7= 0,12 

   Всього                      0,35

Розрахунок тарифу

№  з/п Показник Сума, грн.

1 Витрати на заробітну плату 28,99

2 Нарахування на фонд оплати праці (22%) 6,38

3 Прямі матеріальні витрати 0,35

4 Загальновиробничі витрати 28,99 х0,25 = 7,25

5 Адміністративні витрати (15%) 28,99 х 15% = 4,35

Всього 47,32

Бухгалтер                                                                                            Ольга КРАВЧЕНКО

Ведення домашнього господарства 
Придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів.

Соціальний  працівник  приймає  замовлення  на  закупівлю  відповідних  товарів  (ліків)  від
споживача соціальної послуги та отримує від нього кошти. На ринку чи в магазині (аптеці) купує
необхідний товар, який разом із чеком доставляє споживачу.

Розрахунок тарифу

Відповідно до  наказу Міністерства соціальної політики України  від 13.11.2013 року № 760
«Про  затвердження  Державного  стандарту  догляду  вдома»,  рекомендована  норма  часу  на



придбання  то  доставку  продовольчих,  промислових,  господарських  товарів,  медикаментів
становить – 1,4 годин ( або 84 хв.).           

Витрати на заробітну плату

№
з/п

Показники Розмір Витрати  на  заробітну  плату  на  виконання
соціальної послуги, грн.

1 Посадовий  оклад  соціального
робітника з підвищенням

6 500,00 6 500,00 х 9 міс.= 58 500,00:186:8 х 1,4=55,04

2 Матеріальна  допомога  на
оздоровлення

4195,00 4195,00 : 249 : 8 х 1,4 = 2,95

3 Витрати на заробітну плату 57,99

Розрахунок прямих матеріальних витрат

№
 з
/
п

Назва використаних
засобів

Термін
використання

(місяців)

       Кількість 

(     (шт., пар)

Вартість
використаних

засобів,

( грн.)

Вартість прямих витрат для
розрахунку тарифу платної
соціальної послуги, 

         (грн.)

1 Халат робочий 12          1 290,00 290,00 :9:165 х 1,4= 0,27

2 Сумка господарська 12 4 50,00 50,00 х 4 :9:165 х 1,4= 0,19 

3 Спецвзуття 12 1 250,00 250,00 :9:165 х 1,4= 0,24

   Всього   0,70

Розрахунок тарифу

№ з/п Показник Сума, грн.

1 Витрати на заробітну плату 57,99

2 Нарахування на фонд оплати праці (22%) 12,76

3 Прямі матеріальні витрати 0,70

4 Загальновиробничі витрати 57,99 х 0,25 = 13,27

5 Адміністративні витрати (15%) 57,99 х 15% = 7,96

Всього 92,68

Бухгалтер                                                                                            Ольга КРАВЧЕНКО

Надання допомоги в оплаті комунальних послуг (заповнення абонентних книжок
(квитанцій), оплата комунальних послуг, звірення платежів, заміна книжок).

Соціальний  робітник  отримує  квитанції  та  гроші  у  підопічного  для  оплати  наданих
комунальних  послуг.  Обов’язково  та  своєчасно  повертає  квитанції.  За  необхідності  проводить
звірку  платежів  у  відповідних  організаціях.  Несе  персональну відповідальність  за  збереження
документів, отриманих від непрацездатного громадянина.

Розрахунок тарифу

Відповідно до наказу Міністерства  соціальної політики України від 13.11.2013 року № 760
«Про затвердження Державного стандарту догляду вдома», рекомендована норма часу  на оплату
комунальних послуг становить – 0,75 годин ( 45 хв.).



Витрати на заробітну плату

№
з/п

Показники Розмір Витрати  на  заробітну  плату  на  виконання
соціальної послуги, грн.

1 Посадовий  оклад  соціального
робітника з підвищенням

6 500,00 6 500,00 х 9 міс.= 58 500,00:186:8 х 0,75=29,49

2 Матеріальна  допомога  на
оздоровлення

4195,00 4195,00 : 249 : 8 х 0,75 = 2,81

3 Витрати на заробітну плату 32,30

Розрахунок прямих матеріальних витрат

№
 з
/
п

Назва використаних
засобів

Термін
використання

(місяців)

        Кількість

 ( ( шт., пар)

Вартість
використаних

засобів,

( грн.)

Вартість  прямих  витрат  для
розрахунку  тарифу  платної
соціальної послуги,

            ( грн.)

1 Халат робочий 12         1 290,00 290,00 :9:165 х 0,75= 0,15

2 Сумка господарська 12 4 50,00 50,00 х 4 :9:165 х 0,75= 0,10 

3 Спецвзуття 12 1 250,00 250,00 :9:165 х 0,75= 0,13

   Всього   0,38

Розрахунок тарифу

№ з/п Показник Сума, грн.

1 Витрати на заробітну плату 32,30

2 Нарахування на фонд оплати праці (22%) 7,11

3 Прямі матеріальні витрати 0,38

4 Загальновиробничі витрати 32,30 х 0,25 = 8,08

5 Адміністративні витрати (15%) 32,30 х 15% = 4,85

Всього 52,72

Бухгалтер                                                                                            Ольга КРАВЧЕНКО

Надання допомоги в оформленні документів (оформлення субсидій на
 квартирну плату і  комунальні послуги).

Для оформлення житлової  субсидії  соціальним робітником збирається  необхідний
пакет документів підопічного ( паспорт, ідентифікаційний код, платіжні квитанції, в яких
вказані особові рахунки платника) замовляються довідки з сільської  ради, тощо. Отримані
документи  передаються  в  управління  соціального  захисту  населення  для  нарахування
субсидій.  Повідомлення  про  призначення  субсидії,  або  про  її  відмову  передається  до
сільської  ради,  а  потім  –  соціальному  робітнику  для  пояснень  підопічному,  щодо
призначення субсидій або про причини відмови.

Розрахунок тарифу
Відповідно до  наказу Міністерства  соціальної політики України від 13.11.2013року № 760

«Про  затвердження  Державного  стандарту  догляду  вдома»,  рекомендована  норма  часу   на
оформлення субсидії на квартирну плату і комунальні послуги становить – 1,0 година  ( або 60 хв.).



Витрати на заробітну плату
№
з/
п

Показники Розмір Витрати  на  заробітну  плату на  виконання
соціальної послуги, грн.

1 Посадовий  оклад  соціального
робітника з підвищенням

6 500,0
0

6 500,00  х  9  міс.=  58  500,00:186:8  х
1,0=39,31

2 Матеріальна  допомога  на
оздоровлення

4195,00 4195,00 : 249 : 8 х 1,0 = 2,11

3 Витрати на заробітну плату 41,42

Розрахунок прямих матеріальних витрат
№
 з/
п

Назва використаних
засобів

Термін
використання

(місяців)

       Кількість

    (шт., пар)

Вартість
використ

аних
засобів,

( грн.)

Вартість  прямих  витрат
для  розрахунку  тарифу
платної  соціальної
послуги,

         ( грн.)

1 Халат робочий 12          1 290,00 290,00 :9:165 х 1,0=0,20

2 Сумка господарська 12 4 50,00 50,00 х 4 :9:165 х1,0 =0,13

3 Спецвзуття 12 1 250,00 250,00 :9:165 х 1,0=0,17

   Всього 0,50

Розрахунок тарифу
№ з/п Показник Сума, грн.

1 Витрати на заробітну плату 41,42

2 Нарахування на фонд оплати праці (22%) 9,11 

3 Прямі матеріальні витрати 0,50

4 Загальновиробничі витрати 41,42 х 0,25 = 10.36

5 Адміністративні витрати (15%) 41,42 х 15% = 6.21

Всього 67,60

Бухгалтер                                                                                            Ольга КРАВЧЕНКО

Надання  послуг з виконання ремонтних  робіт
(допомога в ремонті житлових приміщень)

Складається  угода  між  соціальним  робітником  та  споживачем  соціальної  послуги,  яка
узгоджується  завідувачем  відділення   центром  надання  соціальних  послуг,  на  проведення
ремонтних робіт. Вказуються обсяги ремонтних робіт, наприклад, побілка житлової кімнати 1 раз
на рік (4 години на рік), побілка кухні 2 рази на рік  (8 годин на рік), За проханням споживача
соціальним  робітником  проводиться  дрібний  ремонт  житлової  кімнати  або  кухні,  у  випадку
потреби соціальний робітник підмазує піч глиною, замазує тріщини в стінах та здійснює побілку.  

Розрахунок тарифу
Відповідно до наказу Міністерства  соціальної політики України від 13.11.2013 року

№ 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома», рекомендована норма



часу на виконання  ремонтних робіт  (допомога в ремонті житлових приміщень) становить
4,0 години (або 240 хв.).

Витрати на заробітну плату
№
з/п

Показники Розмір Витрати  на  заробітну  плату  на  виконання
соціальної послуги, грн.

1 Посадовий оклад соціального 
робітника з підвищенням

6 500,00 6 500,00 х 9 міс.= 58 500,00:186:8 х 4,0= 157,26

2 Матеріальна допомога на 
оздоровлення

4195,00 4195,00 : 249 : 8 х 4,0 = 8,42

3 Витрати на заробітну плату 165,68

Розрахунок прямих матеріальних витрат
№
з/п

Назва використаних
засобів

Термін
використ

ання
(місяців)

       Кількість
    (шт., пар)

Вартість
використ

аних
засобів,
( грн.)

Вартість  прямих  витрат  для
розрахунку  тарифу  платної
соціальної послуги,
         ( грн.)

1 Халат робочий 12         1 290,00 290,00 :9:165 х4,0=0,78
2 Сумка господарська 12 4 50,00 50,00 х 4 :9:165 х4,0 =0,54
3 Спецвзуття 12 1 250,00 250,00 :9:165 х4,0=0,67

   Всього 1,99

Розрахунок тарифу
№ з/п Показник Сума, грн.

1 Витрати на заробітну плату 165,68
2 Нарахування на фонд оплати праці (22%)  36,45       
3 Прямі матеріальні витрати 1,99
4 Загальновиробничі витрати 165,68 х 0,25 = 41,42
5 Адміністративні витрати (15%) 165,68 х 15% = 24,85

Всього 270,39

Бухгалтер                                                                                            Ольга КРАВЧЕНКО

Надання  допомоги в обробітку присадибної ділянки та збиранні врожаю 
(на площі  не більше 0,02 га).

Розрахунок тарифу

Відповідно до  наказу Міністерства  соціальної політики України від 13.11.2013 року № 760
«Про затвердження Державного стандарту догляду вдома»,  рекомендована норма  часу на надання
допомоги  в  обробітку  присадибної  ділянки  та  збиранні  врожаю  на  площі  не  більше  0,02  га
становить  –2,3 години  ( або 138 хв.). 

Витрати на заробітну плату
№
з/п

Показники Розмір Витрати  на  заробітну  плату  на  виконання
соціальної послуги, грн.

1 Посадовий оклад соціального 
робітника з підвищенням

6 500,00 6 500,00 х 9 міс.= 58 500,00:186:8 х 2,3= 90,42



2 Матеріальна допомога на 
оздоровлення

4195,00 4195,00 : 249 : 8 х 2,3 = 4,84

3 Витрати на заробітну плату 95,26

Розрахунок прямих матеріальних витрат
№
з/п

Назва використаних
засобів

Термін
використ

ання
(місяців)

Кількість (шт.,
пар)

Вартість
використ

аних
засобів,

грн.

Вартість  прямих витрат  для
розрахунку  тарифу  платної
соціальної послуги, грн.

1 Халат робочий 12          1 290,00 290,00 :9:165 х 2,3=0,45
2 Сумка господарська 12 4 50,00 50,00 х 4 :9:165 х 2,3 =0,31
3 Спецвзуття 12 1 250,00 250,00 :9:165 х 2,3=0,39

   Всього 1,15

Розрахунок тарифу
№ з/п Показник Сума, грн.

1 Витрати на заробітну плату 95,26
2 Нарахування на фонд оплати праці (22%) 20,96
3 Прямі матеріальні витрати 1,15
4 Загальновиробничі витрати 95,26 х 0,25 = 23,82
5 Адміністративні витрати (15%) 95,26 х15% = 14,29

Всього 155,48

Бухгалтер                                                                                            Ольга КРАВЧЕНКО

РОЗРАХУНОК   
тарифу на платні соціальні послуги на період з 01.01.2022 року по 30.09.2022 року 

Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг
 Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області»

Прямі витрати: ПВ = (ЗПЄС + ІПМВ) : РД : НТРД
ПВ- прямі витрати;
ЗПЄВ - заробітна плата і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне     страхування
основного та допоміжного персоналу;
ІПМВ - інші прямі матеріальні витрати;
 РД -кількість робочих днів за 9 місяців;
НТРД - норма тривалості робочих днів в годинах.

         Прямі витрати:
 

Показники Розмір Витрати на 9 міс.2022р.  ( грн.)

1 Посадовий  оклад  соціального
робітника з підвищенням 

6 500,00 6 500,00 х 9 міс = 58 500,00 



2 Матеріальна  допомога  на
оздоровлення

4195,00 4 195,00

3 Усього 62 695,00

Єдиний соціальний внесок  22% 62 6995,00 х 22% = 13 792,90

Разом: 76 487,90

  Розрахунок інших прямих матеріальних витрат

Назва використаних
засобів

Термін
використання

(місяців)

Кількість

(шт., пар)

Вартість
використаних

засобів,

(грн.)

Вартість прямих витрат
для розрахунку тарифу

платної соціальної
послуги, (грн.)

 1 Халат робочий 12 1 290,00                 290,00

2 Сумка господарська 12 4 50,00 200,00

3 Спецвзуття 12 1 250,00 250,00

Всього:               740,00

                           Разом:  ( 76 487,90 + 740,00 ) = 76 487,90

         ( 76 487,90 : 186 р. д. : 8 год ) = 51,40 грн.

                                     Адміністративні   витрати: АВ=ЗПЄВ + ПТРП + ІАВ

АВ - адміністративні витрати;
ЗПЄВ - заробітна плата і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне   страхування 
адміністративного персоналу;
ПТРП - придбання товарів, робіт та послуг на адміністративні потреби;
ІАВ - інші адміністративні витрати.
Адміністративний персонал:

1.Директор                                            8 401,20 х 9 міс.= 75 610,80
2.Фахівець із соціальної роботи         6 838,80 х 9 міс.= 61 549,20
3.Бухгалтер                                           6 500,00 х 9 міс.= 58 500,00
                                                                  ___________________________________
                                                                                              195 660,00
                   Нарахування ЄСВ 22%                                      43 045,20
                   РАЗОМ:                                                             238 705,20 

Адміністративні витрати:
1.Заробітна плата  і  ЄСВ адміністративного та управлінського, а також господарського та

обслуговуючого персоналу на 9 місяців 2022 року                                       238 705,20
2. Витрати на придбання товарів, робіт і послуг на адміністративні витрати:   
- придбання спецодягу та спецвзуття-                                                           2 000,00
3. Інші адміністративні витрати в сумі складаються:                                     67 500,00
- витрати на придбання паливо-мастильних матеріалів-                            30 000,00           
- витрати на придбання канцтоварів-                                                              6 000,00
- витрати на придбання велосипедів в (кількості 2 шт.)-                           10 000,00 
- витрати на оновлення комп’ютерної програми “M.E. Doc»-                     2 500,00
- витрати на послуги з проведення медичного обстеження соціальних
робітників-                                                                                                      3 000,00
- витрати на послуги по заправці картриджу-                                                1 000,00    
- витрати на страхування та техобслуговування автомобіля                      15 000,00



 ( 238 705,20 + 2 000,00 + 67 500,00) = 308 205,20 
                                КРАВ = ЗП : ЗВЗП

КРАВ - коефіцієнт розподілу адміністративних витрат
ЗП - заробітна плата основного персоналу, що залучається до надання соціальних      послуг

у межах замовлення;

ЗВЗП - загальні витрати на заробітну плату основного персоналу,  який здійснює надання
соціальних послуг, за всіма договорами (проектами суб’єкта).

                                       Основний персонал    
Соціальні робітники:                       
Заробітна плата                                   6 500,00 х 4 чол. х 9 міс = 234 000,00
Матеріальна допомога на оздоровлення
(в розмірі посадового окладу)                           4 195,00 х 4 чол.  =  16 780,00
                                                                                          ___________________________

                                                                                                                    250 780,00
Нарахування на з/плату ЄСВ  22%                                            
( 250 780,00 х 22% = 55 171,60 )                                          55 171,60

                                     Разом:                                                                   305 951.60
Витрати основного персоналу   складають:                     305 951.60
Загальні витрати основного та допоміжного персоналу складають:
76 487,90 : 238 705,20 = 0,32 грн.
 Обраховуємо частку адміністративних витрат:

           ЧАВ= АВ х КРАВ : РД :НТРД
          238 705,20 х 0,32 грн : 186 р.д. : 8 год = 133,86 грн.
          ( 76 487,90 : 186 р.д : 8 год х 0,15  = 7,71 грн.)
п.3 Порядку постанови КМУ № 428 "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні
соціальні  послуги  визначено,  що  адміністративні  витрати  включаються  до  тарифу  на  платну
соціальну послугу в розміні  не більше як 15% витрат на оплату праці, визначених за нормами
обслуговування для надання цієї послуги працівником.

Бухгалтер                                                                                            Ольга КРАВЧЕНКО

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ №186

від 30 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про надання статусу дитини, 
позбавленої батьківського піклування

Відповідно до підпункту 4 пункту «б» частини першої статті 34 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 5,11 Закону України
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-
сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування»,  пунктів  22,  24,  25
Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із
захистом  прав  дитини,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів



України  від  24.09.2008  №866  «Питання  діяльності  органів  опіки  та
піклування пов’язаної із захистом прав дитини», беручи до уваги свідоцтво
про смерть матері дитини Мінакової С.О. (серія І-БП №373194 від 12.08.2021,
видане Нижньосироватською сільською радою Сумського району Сумської
області), враховуючи рішення Сумського районного суду Сумської області від
18.11.2021 року, справа №587/2027/21, про позбавлення батьківських прав та
стягнення аліментів на утримання дитини, з метою сприяння забезпеченню
реалізації прав дитини на житло, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист,
сімейне  виховання  та  всебічний  розвиток,  виконавчий  комітет
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування Шудрець
Богдану Володимировичу, 29.02.2012 року народження, який зареєстрований
за  адресою:  с.  Нижня  Сироватка,  вул.  Гора,  буд.  54  Сумського  району
Сумської області.

2.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  начальника
відділу  Служба  у  справах  дітей  Нижньосироватської  сільської  ради
Козак В.В.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ №187

від 30 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка
Про  розгляд  звернення  Головного
управління Національної поліції в
Сумській  області  про  надання
службового жилого приміщення

Керуючись  статтями  118,  119,  121  Житлового  Кодексу  України,
Положенням  «Про  порядок  надання  службових  жилих  приміщень  і
користування  ними  в  Українській  РСР,  затвердженим  постановою  Ради
Міністрів УРСР від 04.02.1988 року №37, на підставі п.8 ч. «б» ст. 30 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  розглянувши  лист
Департаменту житлової політики та благоустрою при Міністерстві розвитку
громад  та  територій  України  від  29.11.2021  р.  №  7/9.32/18166-21  та  лист



Головного управління Національної поліції в Сумській області про надання
службового жилого приміщення та видачі спеціального ордеру для вселення
в  службове  жиле  приміщення  поліцейського  -  водія  автотранспортного
відділення центру забезпечення ГУНП в Сумській області старшого сержанта
поліції Назаренка Олександра Васильовича та членів його родини, відповідно
до  протоколу  №  2  засідання  Житлової  комісії  Головного  управління
Національної поліції в Сумській області від 02.07.2021 р., наказу Головного
управління Національної поліції в Сумській області від 07.07.2021 р. № 1156
«Про надання службового жилого приміщення працівнику автотранспортного
відділення  центру  забезпечення  ГУНП»,  виконавчий  комітет
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Надати службове жиле приміщення – двокімнатну квартиру загальною
площею 52,7 кв.м. та жилою площею 33,5 кв.м. за адресою: Сумська область,
Сумський район, с. Старе Село, вул. Сумська, буд. 41, кв. 44, поліцейському-
водію автотранспортного  відділення  центру  забезпечення  ГУНП старшому
сержанту поліції  Назаренку Олександру Васильовичу на сім’ю з трьох осіб
(чоловік  –  Назаренко  Олександр  Васильович,  дружина  Назаренко  Любов
Олександрівна, син Назаренко Роман Олександрович).

2.  Видати,  Назаренку  Олександру  Васильовичу,  спеціальний  ордер  на
заселення службового жилого приміщення, вказаного в п. 1 цього рішення.

3.  Рішення  виконавчого  комітету  «Про  відмову  у  видачі  спеціального
ордеру для вселення у службове жиле приміщення» від 22.09.2021 р. №124
вважати таким, що втратило чинність.

 Сільський голова                                                     Вячеслав
СУСПІЦИН

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ №188

від 30 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про затвердження плану роботи
комісії  з  питань  техногенно-
екологічної  безпеки  та
надзвичайних  ситуацій
Нижньосироватської  сільської
ради на 2022 рік 



Відповідно до частини першої статті 38, пункту 1, 8, 9 статті 40 Закону
України  «Про  місцеве самоврядування  в  Україні»,  Кодексу  цивільного
захисту  населення  України,  розглянувши  План  роботи  комісії  з  питань
техногенно-екологічної  безпеки  та  надзвичайних  ситуацій  на  2022  рік,
виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1.  Затвердити  План  роботи  комісії  з  питань  техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій  на 2022 рік (додаток 1).

2.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  сільського  голову
Суспіцина В.Ю.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Додаток 1
до  рішення  виконавчого  комітету
«Про затвердження плану роботи комісії
з питань техногенно-екологічної безпеки
та  надзвичайних  ситуацій
Нижньосироватської  сільської  ради  на
2022 рік» від 30.12.2021 р. № 188

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішення виконавчого комітету 
від 30.12.2021 р. № 188
Сільський голова
_________Вячеслав СУСПІЦИН

ПЛАН
роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Нижньосироватської сільської ради на 2022 рік
№ з/п Питання для розгляду на засіданнях комісії Строк

проведення
Відповідальні Відмітка про

виконання

1 2 3 4 6

1. Про запобігання загибелі людей на водних
об’єктах  та  підвищення  оперативної
готовності у період святкування релігійного
свята «Богоявлення господнє» (Хрещення).

18, 19 січня Дільничний  інспектор,  члени  виконкому,
депутати сільської ради, члени комісії ТЕБ
та НС сільської ради

2. Про  проведення  інформаційно-
роз’яснювальної  роботи  в  населених
пунктах  Сумського  району,  з  метою
зменшення  кількості  пожеж,  недопущення
випадків загибелі та травмування на них. 

Березень Дільничний  інспектор,  члени  виконкому,
депутати сільської ради, члени комісії ТЕБ
та НС сільської ради

3. Про  заходи  щодо  забезпечення
протипожежного  захисту  населених
пунктів,  природних  екосистем  та
сільгоспугідь  у  весняно-літній
пожежонебезпечний період 2022 року.

Березень Дільничний  інспектор,  члени  виконкому,
депутати сільської ради, члени комісії ТЕБ
та НС сільської ради



4. Аналіз  пожеж  що  виникли  у  житловому
секторі  та  проведення  роз’яснювальної,
агітаційно-масової роботи серед населення
з  метою  попередження  травмування  та
загибелі  людей  протягом  2022  року  для
зменшення  кількості  пожеж  і  трагічних
наслідків від них.

Березень Дільничний  інспектор,  члени  виконкому,
депутати сільської ради, члени комісії ТЕБ
та НС сільської ради

5. Про  стан  утримання  джерел
протипожежного водопостачання.

Квітень Члени виконкому, депутати сільської ради,
члени комісії ТЕБ та НС сільської ради

6. Про  забезпечення  санітарного  та
епідеміологічного  благополуччя  населення
у весняно-літній період 2022 року.

Квітень Члени  комісії  з  ТЕБ  та  НС,  члени
виконкому,  депутати  сільської  ради,
головний  лікар  КНП  «Центральна
амбулаторія  загальної  практики-сімейної
медицини  Нижньосироваткої  сільської
ради», ветеринарні лікарі

7. Про стан забезпечення  населення  якісною
та безпечною для здоров’я людини питною
водою.

Травень Члени  комісії  з  ТЕБ  та  НС,  члени
виконкому,  депутати  сільської  ради,
головний  лікар  КНП  «Центральна
амбулаторія  загальної  практики-сімейної
медицини  Нижньосироваткої  сільської
ради», ветеринарні лікарі

8. Про  стан  утримання  захисних  споруд
цивільного захисту сіл.

Про  стан  проведення  технічної
інвентаризації  захисних споруд цивільного
захисту.

Липень Члени виконкому, депутати сільської ради,
члени комісії з ТЕБ та НС

9. Про  заходи  локалізації  карантинного
бур'яну амброзії полинолистої.

Червень–
серпень 

Члени виконкому, депутати сільської ради,
члени комісії з ТЕБ та НС

10. Про  стан  забезпечення  оповіщення  та
інформування  населення  про  загрозу  і
виникнення надзвичайних ситуацій.

Червень Члени  комісії  з  ТЕБ  та  НС,  члени
виконкому, депутати сільської ради



11. Про забезпечення протипожежного захисту
закладів освіти.

Серпень Члени  комісії  з  ТЕБ  та  НС,  члени
виконкому, депутати сільської ради 

12. Про  заходи  щодо  запобігання  випадків
переохолодження.

Жовтень Члени  комісії  з  ТЕБ  та  НС,  члени
виконкому, депутати сільської ради

13. Про підготовку до опалювального сезону та
готовність  сил  та  засобів   до  осінньо-
зимового періоду 2022-2023 років".

Листопад Члени  комісії  з  ТЕБ  та  НС,  члени
виконкому, депутати сільської ради

14. Про  стан  готовності  до  реагування  на
надзвичайні  ситуації  осінньо-зимового
періоду 2022 – 2023 років.

Листопад Члени  комісії  з  ТЕБ  та  НС,  члени
виконкому, депутати сільської ради

15. Про стан техногенної та пожежної безпеки
потенційно  небезпечних  об’єктів  та
об’єктів  підвищеної  небезпеки  та  стан
обладнання об’єктів  підвищеної небезпеки
системи раннього виявлення надзвичайних
ситуацій  та  оповіщення  людей  у  разі  їх
виникнення.

Листопад Члени  комісії  з  ТЕБ  та  НС,  члени
виконкому, депутати сільської ради

16. Про  затвердження  Плану  роботи  комісії  з
питань техногенно- екологічної безпеки та
надзвичайних  ситуацій
Нижньосироватської  сільської  ради
об’єднаної територіальної громади на 2023
рік.

Грудень Члени виконкому

Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету                                                              Юлія ПРОЦЕНКО



НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ №189

від 30 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про  затвердження плану заходів
цивільного захисту населення по
Нижньосироватській сільській
раді на 2022 рік 

Відповідно  до  частини  першої  статті  38,  пункту  1,  8,  9  статті  40
Закону України «Про місцеве самоврядування в Украні», Кодексу цивільного
захисту  населення  України,  з  метою  зменшення  ризику  виникнення
надзвичайних ситуацій та підвищення рівня захисту населення на території
сільської  ради  від  їх  наслідків,  забезпечення  чіткої  взаємодії  в  умовах
надзвичайних  ситуацій,  розглянувши  План заходів  цивільного  захисту  по
Нижньосироватській  сільській  раді  на  2022  рік, виконавчий  комітет
Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Затвердити  План заходів цивільного захисту по Нижньосироватській
сільській раді на 2022 рік (додаток 1).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову
Суспіцина В.Ю.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН

Додаток 1



до  рішення  виконавчого  комітету
«Про затвердження плану заходів цивільного
захисту  населення  по  Нижньосироватській
сільській раді на 2022 рік» від 30.12.2021 р.
№ 189

План
заходів цивільного захисту 

по Нижньосироватській сільській раді на 2022 рік

№ 
п/п

Заходи  Відповідальні Термін виконання

1 Збір керівного складу цивільного захисту
сільської  ради  для  підбиття  підсумків
роботи  у  сфері  цивільного  захисту  за
2022 рік та визначення основних завдань
на 2023 рік

Сільський голова Грудень 2022

2 Оповіщення  населення  через  засоби
масової  інформації,  дошки  оголошень,
фейсбук,  щодо  найбільш  вірогідних
надзвичайних ситуацій

Спеціаліст  відділу
культури,  молоді  та спорту
сільської ради

Протягом
року

3
Проведення  у  дошкільних,  шкільних
навчальних закладах:
-тижня безпеки дитини;
-тижня  знань  з  основ  безпеки
життєдіяльності

Нижньосироватська ЗОШ І-
ІІІ  ступенів ім.  Бориса
Грінченка,  Старосільська
ЗОШ І – ІІІ  сткпенів,  ДНЗ
(я/с)  «Золотий  ключик»,
ДНЗ «Казка»

Квітень-
травень,
Вересень-
листопад

4 Розміщення у приміщенні сільської ради
на інформаційних стендах організаційно-
методичних  вказівок  з  організації
підготовки  та  навчання  населення  щодо
дій  при  загрозі  і  виникненні
надзвичайних  ситуацій  техногенного
характеру на 2022 рік

Відповідальні
консультаційного пункту

Протягом
року

5 Забезпечення  постійної  готовності
пунктів цивільного захисту до ліквідації
можливих  наслідків  надзвичайних
ситуацій  техногенного  та  природного
характеру

Виконком сільської ради Протягом
року 



6 Уточнення  переліку  підприємств,  що
мають спеціальну техніку, яка може бути
застосована  під  час  ліквідації  наслідків
надзвичайних ситуацій

Виконком сільської ради Протягом
року

7 Уточнення  переліку  потенційно
небезпечних  об’єктів  на  території
громади

Виконком сільської ради Протягом
року

8 Уточнення складу сил і засобів цивільної
оборони,  призначених  для  виконання
рятувальних та інших невідкладних робіт
при ліквідації  надзвичайних ситуацій та
їх  наслідків,  а  також  робіт  у  зонах
хімічного та радіаційного забруднення

Виконком сільської ради Протягом
року

9 Уточнення  оперативних  документів
(плану  дій  органів  управління  та  сил
цивільної  оборони  з  запобігання  і
ліквідації  надзвичайних  ситуацій,  плану
евакуації  населення на  мирний час  та  в
особливий період)

Виконком сільської ради Протягом
року

10 Перевірка  стану  готовності  об’єктів
житлово-комунального  господарства  до
роботи в осінньо-зимовий період 2022 –
2023 років

Виконком сільської ради Протягом
року

11 Здійснення  заходів  щодо  запобігання 
виникненню  надзвичайних  ситуацій
(зменшення  втрат)  під  час  повені  та 
паводків у 2022 році

Виконком  сільської  ради,
депутати сільської ради

До травня,  та
протягом
літнього
періоду

12 Поповнення  матеріальних  резервів  усіх
рівнів  для  запобігання  винекненню  та
ліквідації  наслідків  можливих
надзвичайних ситуацій

Централізована бухгалтерія Протягом
року

13 Продовження  роботи  консультаційного
пункту  з  питань  цивільного  захисту
населення

Директори  будинків
культури,  завідуючі
сільськими бібліотеками.

Протягом
року 



16 Організація  та  проведення  зборів
керівного  складу  цивільного  захисту
щодо  підбиття  підсумків  цивільного
захисту  за  2020  рік  та  визначення
основних  завдань  у  зазначеній  сфері  на
2021 рік

Сільський голова Грудень  2020
року

17 Складання  плану  основних  заходів
цивільного  захисту  населення  на
території  Нижньосироватської  сільської
ради на 2021 рік

Спеціаліст  сільської
загального відділу

Січень  2021
року

 
Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету                                                          Юлія ПРОЦЕНКО

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ №190

від 30 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про  затвердження  Перспективних
планів  роботи  з  військового  обліку
військовозобов’язаних  і  призовників
на 2022 рік



Відповідно  до  Порядку  організації  та  ведення  військового  обліку
призовників та військовозобов’язаних, затвердженого постановою КМУ від
07.12.2016 р. № 921 та у відповідності до Закону України «Про військовий
обов′язок і військову службу», керуючись ст. 36 Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  виконавчий  комітет  Нижньосироватської
сільської ради вирішив:

1.  Затвердити  Перспективні  плани  роботи  з  військового  обліку
військовозобов’язаних  і  призовників  на  2022  рік  (додаток  1),  (додаток  2),
(додаток 3), (додаток 4), (додаток 5).

2. Затвердити графік проведення перевірок стану військового обліку та
звірок  з  облікових  даних  карток  первинного  обліку  із  обліковими  даними
особових карток П-2, П-2ДС, домовими книгами та картками реєстрації.

3. Відповідальній за ведення військового обліку по Нижньосироватській
сільській раді:

3.1  Своєчасно  оформляти  особові  картки  П-2,  П-2ДС  військовозобов
′язаних та вчасно вносити зміни до них.

3.2.  Проводити  роботу  по  доведенню  до  військовозобов′язаних  і
призовників положень Закону України «Про військовий обов′язок і військову
службу».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову
Суспіцина В.Ю.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету 
«Про  затвердження  Перспективних  планів
роботи  з  військового  обліку
військовозобов’язаних  і  призовників  на
2022 рік» від 30.12.2021 р. №190

ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.В.О. начальника         Сільський голова 
Сумського РТЦК та СП Нижньосироватської
підполковник сільської ради
_______________ А. Мостович __________ В. Суспіцин
«_____» _______________ 2022 р. «___» ___________ 2021 р.

ПЛАН



роботи відповідального за ведення військового обліку
військовозобов’язаних і призовників Нижньосироватської сільської ради

на 2022 рік по с. Нижня Сироватка

№
п/п

Зміст заходів Дата
проведення

Хто проводить Відмітка про
виконання

1 Здійснювати керівництво і 
контроль за роботою 
відповідального за ведення 
військового обліку по сільській 
раді

Постійно Сільський голова

2 Вивчати законодавчі акти України, 
керівні документи Сумського 
РТЦК та СП

Постійно Спеціалісти
сільської ради

3 Уточнювати і вносити в облікові 
карти і книги обліку зміни про 
освіту, місце проживання і 
повідомити про це РТЦК та СП

1 раз на
місяць

Спеціалісти
сільської ради

4 Прийом та зняття з військового 
обліку військовозобов’язаних та 
призовників

Постійно Спеціалісти
сільської ради

5 Виявляти військовозобов’язаних 
запасу, які по стану здоров’я 
потребують допомоги в 
медичному переосвідченні,  
виявлених направити списки в 
РТЦК та СП

Щомісячно Спеціалісти
сільської ради

6 Зняття з військового обліку 
військовозобов’язаних запасу 
сержантів і солдатів, які досягли 
граничного віку перебування на 
військовому обліку.

За вказівкою
РТЦК та СП

січень

Спеціалісти
сільської ради

7 Здача звіту про чисельність 
військовозобов’язаних, які 
заброньовані згідно з переліками 
посад і професій 
військовозобов’язаних, які 
підлягають бронюванню на період 
мобілізації та на воєнний час за 
2020 рік

До 10 січня
2022 року

Спеціаліст сільської
ради

8 Проходження диспансеризації Січнь - 
квітень 2022 
року

Спеціалісти
сільської ради

9 Забезпечити своєчасне вручення 
повісток персональних сповіщень 

За вказівкою
РТЦК та СП 

Спеціалісти
сільської ради



військовозобов’язаним запасу і 
призовників за вказівкою РТЦК та 
СП.

10 Вести контроль за своєчасною 
явкою на лікування юнаків 16 – 27 
років 

Постійно Спеціалісти
сільської ради,

дільничний
інспектор

11 Систематично проводити 
роз’яснювальну роботу серед 
учнів Нижньосироватської ЗОШ та
Старосільської ЗОШ по 
поводженню з вибухово-
небезпечними предметами

Протягом
року

Спеціалісти
сільської ради,

дільничний
інспектор, директор

ЗОШ

12 Робота з призовниками та їх 
батьками.

Щомісячно Спеціалісти
сільської ради

13 Робота з військовозобов’язаними 
проходити військову службу за 
контрактом

Постійно Спеціалісти 
сільської ради

14 Перевірити стан обліку 
військовозобов’язаних запасу на 
підприємствах, розташованих на 
території сільської ради з ф. П – 2 і
звірити їх з первинними картками 
сільської ради і обліковими 
картками РТЦК та СП

Лютий Спеціалісти 
сільської ради

15 Викликати військовозобов’язаних 
запасу для вручення і вилучення 
мобілізаційних розпоряджень у 
військових квитках

За вказівкою
РТЦК та СП

Спеціалісти 
сільської ради

16 Утримувати у зразковому стані 
могили загиблих воїнів в роки ВВв
і могили воїнів інтернаціоналістів

Постійно Нижньосироватська
ЗОШ І – ІІІ
ступенів,

Старосільська ЗОШ
І – ІІІ ступенів,

Будинки культури,
сільські бібліотеки

17 Тренування з практичного 
розгортання ПЗСР 

Не менше 
одного разу 
на квартал

Сільський голова

18 Здійснення подвірного обходу Березень-
квітень

Спеціалісти
сільської ради

19 Звірка облікових даних 
військовозобов’язаних 
зареєстрованих на території 
сільської ради з обліковими 
даними РТЦК та СП

Згідно 
графіка 
травень 2022
рік

Спеціалісти
сільської ради

20 Перевірка ведення військового 
обліку на території 

Згідно 
графіка, 

Сумський РТЦК та



Нижньосироватської сільської 
ради 

травень 2022
рік

СП 

21 Подання повідомлень про зміну 
облікових даних 
військовозобов’язаних 
зареєстрованих на території 
сільської ради

Щомісяця до 
5 числа

Спеціалісти
сільської ради

22 Проходження призовної медичної 
комісії юнаками від 18 до 27 років

Згідно 
графіка, під 
час весняного
та осіннього 
призову

Спеціалісти
сільської ради

23 Складання списків юнаків 2006 
р.н.

жовтень Спеціалісти
сільської ради

Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                         Юлія ПРОЦЕНКО

Спеціаліст загального відділу (правового забезпечення)
(відповідальна за ведення військового обліку)   
(с. Нижня Сироватка) Олена ОБОЗНА

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету 
«Про  затвердження  Перспективних  планів
роботи  з  військового  обліку
військовозобов’язаних  і  призовників  на
2022 рік» від 30.12.2021 р. №190

ПОГОДЖУЮ           ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.В.О. начальника                             Сільський голова 
Сумського РТЦК та СП           Нижньосироватської
підполковник            сільської ради
_______________ А. Мостович             __________ В. Суспіцин
«_____» _______________ 2022 р.             «___» ___________ 2021 р.

ПЛАН
роботи відповідальних за військовий облік військовозобов’язаних і

призовників Нижньосироватської сільської ради на 2022 рік (по установі
сільська рада)

№
п/п

Зміст заходів Дата
проведення

Хто проводить Відмітка про
виконання



1
Перевірка  у  громадян  під  час
прийняття  на  роботу  наявності
військово-облікових документів (у
військовозобов’язаних  -
військових квитків або тимчасових
посвідчень,  а  у  призовників  -
посвідчень  про  приписку  до
призовних  дільниць).  Приймання
на роботу (навчання) призовників і
військовозобов’язаних
здійснюється тільки після взяття їх
на військовий облік у ТЦК та СП

Постійно Керуюча справами
(секретар)

виконавчого
комітету

2 Надсилання у семиденний строк 
до Сумського РТЦК та СП  
повідомлень про зміну облікових 
даних призовників і 
військовозобов’язаних, прийнятих 
на роботу чи звільнених з роботи.

Постійно Спеціаліст
загального відділу

сільської ради

3 Оповіщення на вимогу РТЦК та 
СП призовників і 
військовозобов’язаних про їх 
виклик до РТЦК та СП і 
забезпечення їх своєчасного 
прибуття

За потребою Спеціаліст
загального відділу

сільської ради

4
Забезпечення  повноти  та
достовірності  облікових  даних
призовників  і
військовозобов’язаних  згідно  з
вимогами,  встановленими
Постановою  912  та  іншими
документами  первинного  обліку
відповідно до законодавства;

Постійно Спеціаліст
загального відділу

сільської ради

5
Організація періодичного звіряння
особових  карток  призовників  і
військовозобов’язаних із записами
у  військових  квитках  та
посвідченнях  про  приписку  до
призовних  дільниць.  Не  рідше
одного  разу  на  рік  проведення
звіряння  особових  карток
працівників  з  обліковими
документами РТЦК та СП, в яких
вони  перебувають  на  військовому
обліку;

За графіком Спеціаліст
загального відділу

сільської ради

6
У  п’ятиденний  строк  з  дня
подання  відповідних  документів

За потреби Спеціаліст
загального відділу



внесення  до  особових  карток
призовників  і
військовозобов’язаних  змін  щодо
їх  сімейного  стану,  місця
проживання (перебування), освіти,
місця  роботи  і  посади  та
надсилання  щомісяця  до  5  числа
до  Сумського  РТЦК  та  СП
повідомлення про зміну облікових
даних

сільської ради

7
Приймання  під  розписку  від
призовників  і
військовозобов’язаних  їх
військово-облікових  документів
для подання до  РТЦК та СП для
звіряння  з  картками  первинного
обліку та оформлення бронювання
військовозобов’язаних  на  період
мобілізації та на воєнний час;

За потреби Спеціаліст
загального відділу

сільської ради

8
Своєчасне оформлення документів
для  бронювання
військовозобов’язаних  за
місцевими  органами  виконавчої
влади  на  період  мобілізації  та  на
воєнний час;

За потребою Спеціаліст
загального відділу

сільської ради

9
Ведення  та  зберігання  журналу
обліку результатів перевірок стану
військового  обліку  призовників  і
військовозобов’язаних та  звіряння
їх облікових даних з даними РТЦК
та СП

Постійно Спеціаліст
загального відділу

сільської ради

Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету                                                          Юлія ПРОЦЕНКО

Спеціаліст загального відділу (правового забезпечення)
(відповідальна за ведення військового обліку)   
(с. Нижня Сироватка) Олена ОБОЗНА

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету 
«Про  затвердження  Перспективних  планів
роботи  з  військового  обліку
військовозобов’язаних  і  призовників  на
2022 рік» від 30.12.2021 р. №190



ЗАТВЕРДЖУЮ
Сільський голова Нижньосироватської
сільської ради
__________ В. Суспіцин
«___» ___________ 2021 р.

План 
подвірного обходу

відповідального за військовий облік військовозобов’язаних і призовників
Нижньосироватської сільської ради 

на 2022 рік
№
п/п

Найменування заходів Виконавець Термін
виконанн

я

Відмітка
про

виконання
1 Подвірний обхід здійснюється по 

вулицям: 
вул. Кругла, вул. Гора, вул. Туманівка, 
вул. Журавлівка, пров. Горівський

Спеціаліст 
загального відділу
(правового 
забезпечення) 
сільської ради

постійно, 
протягом 
року, два 
дні на 
тиждень

2 Подвірний обхід здійснюється по 
вулицям: 
вул. Сумська, пров. Сумський

Спеціаліст 
загального відділу
(правового 
забезпечення) 
сільської ради

постійно, 
протягом 
року, два 
дні на 
тиждень

3 Подвірний обхід здійснюється по 
вулицям:
вул. Станційна, вул. Привокзальна, вул. 
«Сироватка», залізнична станція 73 км.

Спеціаліст 
загального відділу
(правового 
забезпечення) 
сільської ради

постійно, 
протягом 
року, два 
дні на 
тиждень

4 Подвірний обхід здійснюється по 
вулицям: 
вул. Набережна, пров. Набережний 1, 
пров. Набережний 2, вул. Гагаріна

Спеціаліст 
загального відділу
(правового 
забезпечення) 
сільської ради

постійно, 
протягом 
року, два 
дні на 
тиждень

5 Подвірний обхід здійснюється по 
вулицям: 
вул. Кут, вул. Литвинівка, вул. 
Паламарівка, вул. Солонці

Спеціаліст 
загального відділу
(правового 
забезпечення) 
сільської ради

постійно, 
протягом 
року, два 
дні на 
тиждень

6 Подвірний обхід здійснюється по 
вулицям: 
вул. Садова, вул. Садова 2,                          
вул. Урожайна, вул. Першотравнева, пров.
Першотравневий

Спеціаліст 
загального відділу
(правового 
забезпечення) 
сільської ради

постійно, 
протягом 
року, два 
дні на 
тиждень

7 Подвірний обхід здійснюється по 
вулицям: 
вул. Шлях

Спеціаліст 
загального відділу
(правового 
забезпечення) 
сільської ради

постійно, 
протягом 
року, два 
дні на 
тиждень

8 Подвірний обхід здійснюється по Спеціаліст постійно, 



вулицям:  
вул. Супруна, вул. Журавка,                       
вул. Шкільна, вул. Шкутівка,                   
пров. Першотравневий

загального відділу
(правового 
забезпечення) 
сільської ради

протягом 
року, два 
дні на 
тиждень

9 Подвірний обхід здійснюється по 
вулицям:  
вул. Закрупець 1, вул. Закрупець 2, пров. 
Низівський, вул. Лугова

Спеціаліст 
загального відділу
(правового 
забезпечення) 
сільської ради

постійно, 
протягом 
року, два 
дні на 
тиждень

10 Подвірний обхід здійснюється по 
вулицям:  
вул. Заозерна, вул. Шевченка, вул. Довга, 
вул. Чайки

Спеціаліст 
загального відділу
(правового 
забезпечення) 
сільської ради

постійно, 
протягом 
року, два 
дні на 
тиждень

11 Подвірний обхід здійснюється по 
вулицям:  
вул. Миру, вул. Польова, вул. Золота, вул. 
Хоменківка, вул. Харитоненка

Спеціаліст 
загального відділу
(правового 
забезпечення) 
сільської ради

постійно, 
протягом 
року, два 
дні на 
тиждень

Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету                                                          Юлія ПРОЦЕНКО

Спеціаліст загального відділу (правового забезпечення)
(відповідальна за ведення військового обліку)   
(с. Нижня Сироватка) Олена ОБОЗНА

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету 
«Про затвердження Перспективних планів
роботи  з  військового  обліку
військовозобов’язаних  і  призовників  на
2022 рік» від 30.12.2021 р. №190



ПОГОДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.В.О. начальника            Сільський голова 
Сумського РТЦК та СП Нижньосироватської
підполковник сільської ради
_______________ А. Мостович __________ В. Суспіцин
«_____» _______________ 2022 р. «___» ___________ 2021 р.

ПЛАН

роботи відповідального за військовий облік військовозобов’язаних і
призовників  Старосільського старостинського округу

Нижньосироватської сільської ради на 2022 рік

№
п/п

Зміст заходів Дата
проведення

Хто проводить Відмітка
про

виконання

1 Вивчати законодавчі акти України, 
керівні документи РТЦК та СП

Постійно Спеціаліст с/ради

2 Уточнювати і вносити в облікові 
карти і книги обліку зміни про 
освіту, місце проживання і 
повідомити про це РТЦК та СП

1 раз на місяць Спеціаліст с/ради

3 Прийом та зняття з військового 
обліку військовозобов’язаних та 
призовників

Протягом року Спеціаліст с/ради

4 Виявляти військовозобов’язаних 
запасу, які по стану здоров’я 
потребують допомогу в медичному 
переосвідченні,  виявлених 
направити списки в РТЦК та СП

Щомісячно Спеціаліст с/ради

5 Зняття з військового обліку 
військовозобов’язаних запасу 
сержантів і солдатів, які досягли 
граничного віку перебування на 
військовому обліку.

За вказівкою
РТЦК та СП,

січень

Спеціаліст с/ради

6 Забезпечити своєчасне вручення 
повісток персональних сповіщень 
військовозобов’язаним запасу 
призовників за вказівкою РТЦК та 
СП

За вказівкою 
РТЦК та СП

Спеціаліст с/ради

7 Проходження диспансеризації Січень-березень
2022 року

Спеціаліст с/ради

8 Вести контроль за своєчасною Протягом року Спеціаліст с/ради,



явкою на лікування юнаків 16 – 27 
років 

дільничний
інспектор

9 Систематично проводити 
роз’яснювальну роботу серед учнів 
Старосільської ЗОШ по 
поводженню з вибухово-
небезпечними предметами

Протягом року Спеціаліст с/ради,
дільничний

інспектор, директор
ЗОШ

10 Робота з призовниками та їх 
батьками.

Щомісячно Спеціаліст с/ради

11 Робота з військовозобов’язаними 
проходити військову службу за 
контрактом

Протягом року Спеціаліст с/ради

12 Викликати військовозобов’язаних 
запасу для вручення і вилучення 
мобілізаційних розпоряджень у 
військових квитках

За вказівкою 
РТЦК та СП

Спеціаліст с/ради

13 Утримувати у зразковому стані 
могили загиблих воїнів в роки ВВв 
і могили воїнів інтернаціоналістів

Протягом року Старосільська ЗОШ
І – ІІІ ступенів,

Будинки культури,
сільські бібліотеки

14 Звірка облікових даних на в/год. с/р
з обліковими даними РВК

Травень 2022 
року

Спеціаліст с/ради

15 Проходження призовної медичної 
комісії юнаками від 18 до 27 років

Згідно графіка, 
під час 
весняного та 
осіннього 
призову

Спеціаліст с/ради

16 Складання списків юнаків 2006 р.н. жовтень Спеціаліст с/ради

Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету                                                  Юлія ПРОЦЕНКО

Спеціаліст загального відділу (правового забезпечення)
(відповідальна за ведення військового обліку)   
(с. Старе Село) Оксана БУЛЬЧЕНКО

Додаток 5
до рішення виконавчого комітету 
«Про  затвердження  Перспективних  планів
роботи  з  військового  обліку
військовозобов’язаних  і  призовників  на
2022 рік» від 30.12.2021 р. №190

ЗАТВЕРДЖУЮ



Сільський голова 
Нижньосироватської
сільської ради
__________ В. Суспіцин
«___» ___________ 2021 р.

ПЛАН
подвірного обходу військовозобов’язаних і призовників  Старосільського
старостинського округу Нижньосироватської сільської ради на 2022 рік

№
п/п

Населений пункт, вулиця Хто проводить Дата проведення Відмітка
про

виконання

с. Старе Село

2 Подвірний обхід здійснюється 
по вулицям: 
вул. Гірна, вул. Нова

Спеціаліст 
загального відділу 
(правового 
забезпечення) 
сільської ради

постійно, 
протягом року, 
два дні на 
тиждень

3 Подвірний обхід здійснюється 
по вулицям: 
вул. Набережна

Спеціаліст 
загального відділу 
(правового 
забезпечення) 
сільської ради

постійно, 
протягом року, 
два дні на 
тиждень

4 Подвірний обхід здійснюється 
по вулицям: 
вул. Низівська, вул. Псільська

Спеціаліст 
загального відділу 
(правового 
забезпечення) 
сільської ради

постійно, 
протягом року, 
два дні на 
тиждень

5 Подвірний обхід здійснюється 
по вулицям: 
вул. Кондратьєва

Спеціаліст 
загального відділу 
(правового 
забезпечення) 
сільської ради

постійно, 
протягом року, 
два дні на 
тиждень

6 Подвірний обхід здійснюється 
по вулицям: 
вул. Першотравнева, вул. 
Сумська

Спеціаліст 
загального відділу 
(правового 
забезпечення) 
сільської ради

постійно, 
протягом року, 
два дні на 
тиждень

7 Подвірний обхід здійснюється 
по вулицям: 
вул. Сумська буд. 41, 45

Спеціаліст 
загального відділу 
(правового 
забезпечення) 
сільської ради

постійно, 
протягом року, 
два дні на 
тиждень

8 Подвірний обхід здійснюється 
по вулицям:
вул. Першотравнева буд. 1, 2, 3

Спеціаліст 
загального відділу 
(правового 
забезпечення) 
сільської ради

постійно, 
протягом року, 
два дні на 
тиждень



9 Подвірний обхід здійснюється 
по вулицям: 
вул. Першотравнева 4, 5
вул. Новоселівська

Спеціаліст 
загального відділу 
(правового 
забезпечення) 
сільської ради

постійно, 
протягом року, 
два дні на 
тиждень

10 Подвірний обхід здійснюється 
по вулицям:
вул. Бр. Приходько

Спеціаліст 
загального відділу 
(правового 
забезпечення) 
сільської ради

постійно, 
протягом року, 
два дні на 
тиждень

11 Подвірний обхід здійснюється 
по вулицям:
вул. Садова, Громадянська

Спеціаліст 
загального відділу 
(правового 
забезпечення) 
сільської ради

постійно, 
протягом року, 
два дні на 
тиждень

12 Подвірний обхід здійснюється 
по вулицям
с. Барвінкове

Спеціаліст 
загального відділу 
(правового 
забезпечення) 
сільської ради

постійно, 
протягом року, 
два дні на 
тиждень

13 Подвірний обхід здійснюється 
по вулицям
с. Гірне

Спеціаліст 
загального відділу 
(правового 
забезпечення) 
сільської ради

постійно, 
протягом року, 
два дні на 
тиждень

14 Подвірний обхід здійснюється 
по вулицям 
с. Вишневе

Спеціаліст 
загального відділу 
(правового 
забезпечення) 
сільської ради

постійно, 
протягом року, 
два дні на 
тиждень

Керуюча справами (секретар)
виконавчого комітету                                                  Юлія ПРОЦЕНКО

Спеціаліст загального відділу (правового забезпечення)
(відповідальна за ведення військового обліку)   
(с. Старе Село) Оксана БУЛЬЧЕНКО

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ №191



від 30 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про  визначення  переліку  об’єктів
та  видів  безоплатних  суспільно
корисних  громадських  pобіт  на
яких  відбуватимуть  кримінальне
покарання  та  адміністративне
стягнення  у  вигляді  безоплатних
суспільно  корисних  громадських
pобіт  засуджені  та  адмінпокарані
на 2022 piк

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  заслухавши  інформацію  спеціаліста  загального  відділу
(правового забезпечення) – Обозної О.О. про необхідність затвердження
визначення  переліку  об’єктів  та  видів  безоплатних  суспільно  корисних
громадських  pобіт  на  яких  відбуватимуть  кримінальне  покарання  та
адміністративне  стягнення  у  вигляді  безоплатних  суспільно  корисних
громадських  pобіт  засуджені  та  адмінпокарані  на  території  ciл:
с.  Нижня Сироватка,  с.  Старе Село,  с.  Вишневе,  с.  Барвінкове,  с.  Гірне
виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1. Затвердити перелік об’єктів, види безоплатних суспільно корисних
громадських  pобіт  на  яких  відбуватимуть  кримінальне  покарання  та
адміністративне  стягнення  у  вигляді  безоплатних  суспільно  корисних
громадських pобіт засуджені та адмінпокарані (додаток 1).

2.  Погодити  з  Сумським  районним  відділом  філією  ДУ  «Центр
пробації»  в  Сумській  області  перелік  об’єктів  та  види  безоплатних
суспільно корисних громадських pобіт (додаток 1).

3. Своєчасно  інформувати  Сумський  районний  відділ  філію  ДУ
«Центр пробації» в Сумській області.

4. Вести  облік та щомісячно  інформувати Сумський районний відділ
філію  ДУ  «Центр  пробації»  в  Сумській  області  про  кількість
відпрацьованих годин покараними та їx ставлення до праці.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН

Додаток № 1
до рішення виконавчого комітету «Про визначення
переліку  об’єктів  та  видјв  безоплатних  суспільно
корисних  громадських  pбіт  на  яких  відбуватимуть
кримінальне  покарання  та  адміністративне
стягнення у вигляді безоплатних суспільно корисних
громадських  pобіт  засуджеиі  та  адмінпокарані  на
2022 piк» від 30.12.2021 р. №191



Перелік 
об’єктів та види суспільно корисних громадських робіт на яких

відбуватимуть кримінальне покарання та адміністративні стягнення у
вигляді безоплатних суспільно корисних громадських робіт засуджені та

адмінпокарані на 2022 рік.
Перелік об’єктів

Памятники загиблим воїнам, пам'ятник жертвам Голодомору 1932 — 1933 років
Місцевий парк
Зупинки громадського транспорту
Кладовища ciл
Вулиці ciл, узбіччя дopir
ЗДО (ясла — садок) «Золотий ключик» та ЗДО (ясла — садок) «Казка»
Нижньосироватська  загальноосвітня  школа  І—  III  ступенів  iм.  Б. Грінченка,
Старосільська ЗОШ І— III ступенів
Сільські будинки культури села Нижня Сироватка та села Старе Село
Комунальне  некомерційне  підприємство «Центральна АЗПСМ села  Нижня Сироватка»
Нижньосироватської сільської ради, АЗПСМ с. Старе Село.

Види суспільно корисних громадських робіт: 
Зима. Розчищення  снігу  біля пам’ятників  загиблих  воїнів, господарські роботи  в

сільських будинках культури, ЗДО (ясла — садок) «Золотий ключик», ЗДО (ясла — садок)
«Казка», Нижньосироватська загальноосттня школа І — Ш ступенів                             ім. Б.
Грінченка, Старосільська ЗОШ І  — Ш ступенів, Комунальне некомерцйне підприємство
«Центральна  АЗПСМ  села  Нижня  Сироватка»  Нижньосироватської сільської  ради,
АЗПСМ с. Старе Село. прибирання ринкової площі.

Весна. Прибирання територій села Нижня Сироватка, села Старе Село (вигрібання
листя,  видалення сухих дерев, гілок, фарбування вапном дерев, насадження квітів біля
пам’ятників загиблих воїнів, пам'ятника жертвам Голодомору)

Літо. Косіння бур’янів, прибирання території сіл  Нижня Сироватка  та Старе Село,
прибирання ринкової площі.

Осінь. Прибирання території села Нижня Сироватка,  села Старе Село (вигрібання
листя, знищення бур'янів, видалення сухих дерев, гілок, прибирання ринкової площі.

Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                            Юлія ПРОЦЕНКО

Погоджено:
Начальник Сумськогорайонного 
відділу філії ДУ «Центр пробації» 
в Сумській області
підполковник внутрішньої служби                      Олександр ДОЛГОЗВЯГА

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ №192

від 30 грудня 2022 року



село Нижня Сироватка

Про  визначення  переліку  об’єктів  та
видів  суспільно  корисних  робіт  на
яких  відбуватимуть  адміністративні
стягнення  у  вигляді  оплачуваних
суспільно корисних громадських робіт
адмінпокарані на 2022 рік

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання
шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі
сплати аліментів», заслухавши інформацію спеціаліста загального відділу
(правового забезпечення)  – Обозної  О.О.  про необхідність  затвердження
визначення  переліку  об’єктів  та  видів  оплачуваних  суспільно  корисних
громадських  робіт  на  яких  відбуватимуть  адміністративне  стягнення  у
вигляді оплачуваних суспільно корисних громадських робіт  на території
сіл: с. Нижня Сироватка, с. Старе Село, с. Вишневе, с. Барвінкове, с. Гірне,
виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив:

1.  Затвердити  перелік  об’єктів  та  види  оплачуваних  суспільно
корисних  громадських  робіт  на  яких  відбуватимуть  адміністративні
стягнення у вигляді оплачувальних суспільно корисних громадських робіт
адмінпокарані (додаток 1).

2.  Погодити  з  Сумським  районним  відділом  філією  ДУ  «Центр
пробації»  в  Сумській  області  перелік  об’єктів  та  види  оплачуваних
суспільно  корисних  громадських робіт (додаток 1).

3.  Своєчасно  інформувати  Сумський  районний  відділ  філію  ДУ
«Центр пробації» в Сумській  області.

4. Вести облік та щомісячно інформувати Сумський районний відділ
філію  ДУ  «Центр  пробації»  в  Сумській  області  про  кількість
відпрацьованих годин та їх  ставлення до праці.

Сільський голова                                  Вячеслав СУСПІЦИН

Додаток № 1
до рішення виконавчого комітету 
«Про визначення  переліку об’єктів
 та видів суспільно  корисних  робіт на яких 
відбуватимуть адміністративні стягнення у 
вигляді оплачуваних  суспільно  корисних 
громадських робіт адмінпокарані на 2022 рік» 
від 30.12.2021 р. № 192

Перелік 



об’єктів та види суспільно корисних  робіт на яких відбуватимуть
адміністративні стягнення у вигляді оплачуваних суспільно  корисних

громадських робіт адмінпокарані на 2022 рік.
Перелік об’єктів:

Місцевий парк
Кладовища села
Вулиці села, узбіччя доріг 
ЗДО (ясла – садок) «Золотий ключик» та ЗДО (ясла – садок) «Казка»
Нижньосироватська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів ім. Б.Грінченка
Старосільська ЗОШ І – ІІІ ступенів, лікарня та амбулаторія.

Види суспільно корисних робіт:
Зима:

Підсобні  роботи та  роботи з  будівництва та  ремонту об’єктів,  які  знаходяться  на
балансі Нижньосироватської сільської ради, об’єктів соціальної сфери: ЗДО  (ясла – садок)
«Золотий  ключик»,  ЗДО  (ясла  –  садок)  «Казка»,  Нижньосироватська  загальноосвітня
школа І – ІІІ ступенів  ім. Б.Грінченка,  Старосільська ЗОШ І – ІІІ ступенів.

Весна:
Підсобні  роботи та  роботи з  будівництва та  ремонту об’єктів,  які  знаходяться  на

балансі Нижньосироватської сільської ради, об’єктів соціальної сфери:  ЗДО (ясла – садок)
«Золотий  ключик»,  ЗДО  (ясла  –  садок)  «Казка»,  Нижньосироватська  загальноосвітня
школа І – ІІІ ступенів ім. Б.Грінченка, Старосільська ЗОШ І – ІІІ ступенів. Прибирання
території села Нижня Сироватка,  села Старе Село (вигрібання листя,  видалення  сухих
дерев, гілок, фарбування вапном дерев), прибирання сміття на сільських кладовищах.

Літо:
Підсобні  роботи та  роботи з  будівництва та  ремонту об’єктів,  які  знаходяться  на

балансі Нижньосироватської сільської ради, об’єктів соціальної сфери:  ЗДО (ясла – садок)
«Золотий  ключик»,  ЗДО  (ясла  –  садок)  «Казка»,  Нижньосироватська  загальноосвітня
школа  І  –  ІІІ  ступенів  ім.  Б.Грінченка,   Старосільська  ЗОШ І  –  ІІІ  ступенів,  косіння
бур’яну,  прибирання  території  села  Нижня  Сироватка,  села  Старе  Село,  сільських
кладовищ. 

Осінь:
Прибирання  території  села  Нижня  Сироватка,  села  Старе  Село

(вигрібання листя, знищення бур’янів, видалення сухих дерев, гілок),  підсобні роботи та
роботи з будівництва та ремонту об’єктів, які знаходяться на балансі Нижньосироватської
сільської  ради,  об’єктів  соціальної  сфери:  ЗДО (ясла  –  садок)  «Золотий ключик»,  ЗДО
(ясла  –  садок)  «Казка»,  Нижньосироватська  загальноосвітня  школа  І  –  ІІІ  ступенів
ім. Б.Грінченка,  Старосільська ЗОШ І – ІІІ ступенів.

Керуюча справами (секретар) 
виконавчого комітету                                                       Юлія ПРОЦЕНКО
Погоджено:
Начальник Сумськогорайонного 
відділу філії ДУ «Центр пробації» в Сумській області
підполковник внутрішньої служби                                Олександр ДОЛГОЗВЯГА

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 193



від 30 грудня 2021 року
село Нижня Сироватка

Про  затвердження  плану
роботи  виконавчого  комітету
Нижньосироватської  сільської
ради на І півріччя 2022 року

Відповідно до ст.  52 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  розділу  3  Регламенту  роботи  виконавчого  комітету
Нижньосироватської  сільської  ради,  затвердженого  рішенням  виконавчого
комітету № 100 від 26.11.2020 р. та розглянувши план роботи виконавчого
комітету  на  І  півріччя  2022  року,  виконавчий комітет  Нижньосироватської
сільської ради вирішив:

1.  Затвердити  план  роботи  виконавчого  комітету  Нижньосироватської
сільської ради на І півріччя 2022 року (додаток 1).

2.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  керуючу  справами
(секретаря)  виконавчого  комітету  Нижньосироватської  сільської  ради
Проценко Ю.П.

Сільський голова                                   Вячеслав СУСПІЦИН

Додаток 1
до  рішення  виконавчого  комітету
«Про затвердження плану роботи виконавчого
комітету  Нижньосироватської  сільської  ради
на І півріччя 2022 року»  від 30.12.2021 р. №
193

План
 роботи виконавчого комітету

 Нижньосироватської сільської ради на 



І півріччя 2022 року
Дата

проведення
засідання

Питання для розгляду Відповідальні за
підготовку питання

24.01.2022 р. Про  підсумки  роботи  із  зверненнями  громадян  за
2021 рік

Секретар сільської ради

Про  стан  виконання  роботи  виконавчого  комітету
Нижньосироватської  сільської  ради  по  виконанню
делегованих повноважень органів виконавчої влади
за 2021 рік

Керуюча справами
(секретар) виконавчого

комітету

Про  стан  виконання  повноважень  у  сфері
соціального захисту населення за 2021 рік

Відділ соціального
захисту населення, КУ

«Центр надання
соціальних послуг

Нижньосироватської
сільської ради Сумського

району, Сумської області»,
Відділ Служба у справах

дітей

Про  затвердження  плану  роботи  опікунської  ради
Нижньосироватської сільської ради на 2022 рік

Відділ соціального
захисту населення 

Про  затвердження  плану роботу відділу Служба  у
справах дітей Нижньосироватської сільської ради на
2022 рік

Відділ Служба у справах
дітей

Про  затвердження  плану  роботи  Комісії  з  питань
захисту прав дитини на 2022 рік

Відділ Служба у справах
дітей

Про  затвердження  плану  щодо  підготовки  та
пропуску льодоходу, повені та паводків на території
Нижньосироватської сільської ради у 2022 році

Загальний відділ
(правового забезпечення)

Розгляд заяв Керуюча справами
(секретар) виконавчого

комітету

22.02.2022 р. Про  виконання  Програми  економічного  та
соціального розвитку Нижньосироватської сільської
ради за 2021 рік

Керуюча справами
(секретар) виконавчого

комітету

Розгляд заяв Керуюча справами
(секретар) виконавчого

комітету

24.03.2022 р. Про проведення акції «За чисте довкілля» Секретар сільської ради,
Керуюча справами

(секретар) виконавчого
комітету, Відділ земельних

відносин, благоустрою,
містобудування та

архітектури



Про затвердження переліку закріплених територій за
суб’єктами  благоустрою  (органи  місцевого
самоврядування,  підприємствами,  установами,
організаціями, фізичними особами – підприємцями,
громадянами)  на  території  Нижньосироватської
сільської ради

Секретар сільської ради,
Керуюча справами

(секретар) виконавчого
комітету, Відділ земельних

відносин, благоустрою,
містобудування та

архітектури

Про  затвердження  переліку  посадових  осіб,  які
уповноважені  здійснювати  контроль  за  станом
благоустрою  на  території  сіл  та  на  землях
комунальної  власності  Нижньосироватської
сільської ради

Секретар сільської ради,
Керуюча справами

(секретар) виконавчого
комітету, Відділ земельних

відносин, благоустрою,
містобудування та

архітектури

Про  затвердження  переліку  посадових  осіб,  яким
надаються  повноваження  на  складання  протоколів
про  адміністративні  правопорушення  на  території
Нижньосироватської сільської ради

Секретар сільської ради,
Керуюча справами

(секретар) виконавчого
комітету, Відділ земельних

відносин, благоустрою,
містобудування та

архітектури

Розгляд заяв Керуюча справами
(секретар) виконавчого

комітету

29.04.2022 р. Про  план  заходів  з  відзначення  Дня  пам’яті  та
примирення  та  Дня  Перемоги   над  нацизмом  у
Другій Світовій війні

Відділ освіти, культури,
молоді, спорту та туризму

Розгляд заяв Керуюча справами
(секретар) виконавчого

комітету

31.05.2022 р. Про  затвердження  заходів  щодо  запобігання
виникненню  пожеж  у  побуті,  лісах  та
сільськогосподарських угіддях протягом пожежного
періоду

Загальний відділ
(правового забезпечення)

Про затвердження заходів щодо запобігання загибелі
людей  на  водних  об’єктах  на  території
Нижньосироватської сільської ради

Загальний відділ
(правового забезпечення)

Розгляд заяв Керуюча справами
(секретар) виконавчого

комітету

29.06.2022 р. Про  стан  виконання  роботи  виконавчого  комітету
Нижньосироватської  сільської  ради  по  виконанню
делегованих повноважень органів виконавчої влади
за І півріччя 2022 року

Керуюча справами
(секретар) виконавчого

комітету

Про підсумки роботи з  зверненнями громадян за І
півріччя 2022 року

Секретар сільської ради



Про план роботи виконавчого комітету на ІІ півріччя
2022 р.

Керуюча справами
(секретар) виконавчого

комітету

Розгляд заяв Керуюча справами
(секретар) виконавчого

комітету

Керуюча справами (секретар) Юлія ПРОЦЕНКО
виконавчого комітету 


