
 

 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 1 

 

від 24 січня 2022 року 

село Нижня Сироватка 
 

 

Про звіт сільського голови 

Нижньосироватської 

територіальної громади за 2021 рік 
 

 

 

Відповідно до підпункту 1 пункту «б» ст. 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та заслухавши звіт сільського голови – Суспіцина 

Вячеслава Юрійовича про роботу Нижньосироватської сільської ради та її 

виконавчого комітету у 2021 році, виконавчий комітет Нижньосироватської 

сільської ради вирішив: 
 

1. Погодити звіт про роботу Нижньосироватської сільської ради та її 

виконавчого комітету за 2021 рік (додаток 1). 

2. Рекомендувати черговій сесії Нижньосироватської сільської ради 

затвердити звіт про роботу Нижньосироватської сільської ради та її виконавчого 

комітету за 2021 рік. 
 

 

 

Сільський голова                                             Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  
Нижньосироватської сільської ради  

«Про звіт сільського голови Нижньосироватської 

територіальної громади за 2021 рік» 

    від 24.01.2022 року № 1 

 

Звіт сільського голови  

Нижньосироватської територіальної громади 

за 2021 рік 
Шановні депутати, члени виконавчого комітету, присутні! 

 

Сьогодні МИ підведемо підсумки роботи сільського голови, 

Нижньосироватської сільської ради  в цілому за 2021 рік. 

Нижньосироватська об’єднана територіальна громада утворена відповідно 

до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та 

згідно прийнятих рішень Нижньосироватською сільською радою від 01.09.2016 

року та Старосільською сільською радою від 02.09.2016 року «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад». 

До складу громади увійшли наступні населені пункти: села Нижня 

Сироватка, Старе Село, Барвінкове, Вишневе, Гірне. 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

Конституцією України, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради 

проводить організаційну роботу по виконанню власних та делегованих 

повноважень органів виконавчої влади, спрямованих на покращення добробуту, 

розвиток інфраструктури та благоустрою нашої громади. 

 На території Нижньосироватської сільської ради проживає 

зареєстрованого населення - 5493 чоловік та 186 чоловік проживаючих без 

реєстрації, 3111 чоловік - працездатного віку, 1541 - пенсіонери, молоді віком від 

18 до 35 років - 998, 841 – дитина, в т.ч. 191 - дошкільного віку.  

За період 2021 року на території Нижньосироватської сільської ради 

народилося 18 дітей, у 2020 році - 24, померло за період 2021 року - 106       

чоловік, у 2020 році - 112, зареєстровано шлюбів у 2021 році - 12, у 2020                       

році - 9. 

Загальна площа в адміністративних межах ради складає – 16,4 тис. га, із них 

сільгоспугіддя 13 тис. га. На території громади налічується 51 вулиця 7 

провулків, станція Гребениківка, кількість дворів 2579, квартир – 254.  

Загальна кількість суб’єктів підприємницької діяльності що здійснюють 

господарську діяльність на території об’єднаної громади 159 одиниця, у т.ч.: 

- юридичні особи – 34; 

- фізичні особи – 125; 

Споживчий ринок Нижньосироватської сільської об’єднаної територіальної 

громади налічує 25 об’єктів торгівлі із них: 18 магазинів продовольчих товарів 

та 5 промислових, 2 об’єкти громадського харчування.  



Медичну допомогу населенню сільської ради надає Комунальне 

некомерційне підприємство «Центральна амбулаторія загальної практики- 

сімейної медицини  с. Нижня Сироватка» Нижньосироватської сільської ради до 

складу якої входять: Нижньосироватська та Старосільська амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини, 2 стоматологічні кабінети. 

 На території сільської ради, розташовані: Нижньосироватська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Б. Грінченка, Старосільська 

загальноосвітня школа, ДНЗ (я/с) «Золотий ключик», ДНЗ (я/с) «Казка»,                      

2 будинки культури, 3 сільські бібліотеки, 2 відділення Укрпошти, 2 відділення 

Нової пошти, лікарня ветеринарної медицини, відділення Південної залізниці, 3 

АТС. Діючі місцевий храм Тихона Задонського, Свято - Миколаївська церква, 

Церква Різдва Пресвятої Богородиці.  

Пасажироперевезення по маршруту с. Нижня Сироватка – м. Суми 

здійснюють ФОП Стаднік В.М., ПАТ «Сумипастранс» та ФОП Шевченко В.О., 

кількість рейсів автобусів щоденно - 21.  

Пасажироперевезення по маршрутам: с. Старе Село – м. Суми, щоденно 28 

рейсів та за маршрутом с. Гірне – м. Суми, щоденно – 5 рейсів, здійснює ФОП 

Фетісов К.А. 
 

За звітний період скликано 6 сесій сільської ради на яких розглянуто 669 

питань та 16 засідань виконавчого комітету сільської ради на яких розглянуто 

193 питання. 
 

Основним критерієм, від якого залежить розвиток територіальної громади, 

виконання програм та планів – наш сільський бюджет. 
 

Фактичні надходження по доходах в 2021 році по загальному та 

спеціальному фондах становить 43,6 млн. грн. з них: 
 

- власні надходження – 22,9 млн. грн.(загальний фонд – 21,5 млн. грн., 

спеціальний 1,4 млн. грн.);  

- базова дотація – 6,5 млн. грн. на утримання ЗДО;  

- освітня субвенція – 12,2 млн. грн. на заробітну плату пед. працівників; 

- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами – 0,07 млн. грн. 

- субвенція на забезпечення якісної, сучасної та доступної середньої освіти 

«Нова українська школа» – 0,1 млн. грн.; 

- субвенція на лікування хворих на цукровий та не цукровий діабет– 0,2 млн. 

грн.; 

- субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій 1,1 млн. грн.; 

- дотація на проведення розрахунків за комунальні послуги та               

енергоносії – 0,6 млн. грн. 
 

Уточнений план по доходах на 2021 рік становив 41,1 млн. грн., фактично 

надходження до бюджету сільської ради склали 43,6 млн. грн.  
 



Власні надходження по загальному фонду – 21,5 млн. грн., що склало 105,3 

% або + 1,08 млн. грн. 

Наші установи вчасно і в повному обсязі отримали заробітну плату, вчасно 

профінансовані інші захищені статті витрат. Робота з бюджетом проводиться 

постійно: на засіданнях сесії сільської ради розглядається стан виконання 

сільського бюджету та вносяться необхідні зміни для повноцінного 

функціонування бюджетних установ, які знаходяться на балансі сільської ради 

та розвитку інфраструктури населених пунктів.  

Станом на 01.01.2022 року на рахунках сільської ради наявні кошти                           

в сумі – 3351,6 тис. грн. з них: на котловому рахунку – 2455,8 тис. грн., освітня 

субвенція – 296,5 тис. грн., інші  рахунки – 599,3 тис. грн. На рахунках 

спеціального фонду – 1177,4 тис. грн., з них: бюджет розвитку – 0,1 тис. грн., 

субвенція на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій – 1000,0 т 1ис. грн. 

Пільги по сплаті податків до бюджету за 2021 рік підприємствам і 

організаціям не надавались.  
 

Загальна сума переданих коштів у 2021 році з сільського бюджету 

бюджетам різних рівнів склала 475,6 тис. грн., а саме:  
 

1. Державному бюджету в сумі 83,0 тис. грн.: 

- на придбання запасних частин для автомобільної техніки, форменного і 

захисного одягу та комп’ютерного обладнання для 1 Державного пожежного- 

рятувального загону Управління Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій у Сумській області у розмірі - 30,0 тис. грн; 

- на придбання паливно-мастильних матеріалів та проведення ремонтних 

робіт службового автотранспорту Сумського районного відділу поліції – 50,0 

тис. грн.; 

- на покращення матеріально-технічної бази управління - 3,0 тис. грн для 

Сумського районного відділу філії ДУ «Центр пробації». 

2. Обласному бюджету в сумі 102,0 тис. грн. на:  

- здійснення компенсаційних виплат та відшкодування вартості пільгового 

проїзду автомобільним транспортом загального користування у  приміському та 

міжміському обласному сполученні – 56,6 тис. грн.; 

- для Сумської обласної школи вищої спортивної майстерності – 25,0 тис. 

грн.; 

- на здійснення природоохоронних  заходів на співфінансування заходів з 

забезпечення  екологічно безпечної утилізації відходів і небезпечних хімічних 

речовин – 20,4 тис. грн., а саме: на вивезення та утилізацію 1,2 тони непридатних 

та заборонених до  використання хімічних засобів захисту рослин. 

3. Районному бюджету в сумі 43,1тис. грн. на: 

- утримання Сумського районного трудового архіву – 18,3 тис. грн.; 

- виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги – 

24,8 тис. грн. для управління соціального захисту Сумської РДА. 

4. Сумському міському бюджету в сумі 42,2 тис. грн., а саме: 



- для спільного фінансування Сумської міської рятувально - водолазної 

служби – 42,2 тис. грн. 

5. Бюджету Верхньосироватської сільської територіальної громади в 

сумі 71,2 тис. грн. на: 

- утримання Сумського будинку дітей та юнацтва – 71,2 тис. грн. 

6. Бюджету Степанівської сільської територіальної громади в сумі 134,1 

тис. грн. для: 

- забезпечення діяльності КУ «Інклюзивно -ресурсний центр» - 11,9 тис. грн. 

- забезпечення діяльності  КЗ «Дитячо-юнацька спортивна школа» - 38,2 тис. 

грн. 

- забезпечення діяльності КЗ «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» - 84,0 тис. грн.  
 

Регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища 
Земельний фонд Нижньосироватської сільської ради складає 16,5 тис. га, з 

них площа угідь, що використовується для сільськогосподарського виробництва 

13 тис. га. 

У виробництві сільськогосподарської продукції на території 

Нижньосироватської сільської ради в 2021 році здійснювали діяльність 7 

сільськогосподарських підприємств та 3 фермерських господарства.  

ТОВ «Липоводолинський Райснаб» використовує земельні ділянки 

загальною площею майже 3362,6 га із них: рілля складає 2803,6 га, сіножаті – 360 

га, пасовища - 199 га. Це земельні частки (паї) громадян в кількості 667 шт., 

невитребувані земельні частки (паї) – 57,4 га, землі під польовими дорогами – 

39,6 га та господарські двори – 1,8 га. Розмір орендної плати в рік, який 

сплачується до бюджету сільської ради, складає 402,5 тис. грн. 

ТОВ «Зерне» використовує земельні ділянки загальною площею 1177,59 га. 

Це земельні ділянки під проектно-польовими дорогами площею майже 17,4 га, 

невитребувана земельна частка (пай) площею 3,89 га та земельні ділянки, які 

використовуються згідно укладених договорів оренди з власниками земельних 

часток (паї) загальною площею 1156,30 га із них: рілля складає 1148,15 га 

та сіножаті площею 8,15 га. Розмір орендної плати в рік, який сплачується до 

бюджету сільської ради, складає майже 64 тис. грн. 

ТОВ «Урожайна країна» орендує земельні ділянки загальною площею 865,3 

га із них: земельні частки (паї) площею 725,3 га, землі запасу сільської ради - 130 

га, проектно-польові дороги майже 10 га та невитребувані паї в кількості 14 шт. 

Загальна сума орендної плати, що надходить до бюджету сільської ради в рік 

складає 527 тис. грн.  

СТОВ «Вікторія» орендує земельні ділянки площа 105,0 га – це земельні 

частки (паї) громадян в кількості 20 шт. 

ТОВ «СП-АРГОС» орендує земельні ділянки загальною площею                            

473,6 га із них: рілля – 351,3 га, сіножаті – 119,4 га та пасовища – 2,9 га.  



ТОВ «Аквітан» використовує земельні ділянки площею 425 га для 

випасання ВРХ, орендна плата 3%, що становить 69 тис. грн. 

ТОВ АФ «Червоносільська» використовує земельні ділянки площею 2699,6 

га із них: земельні частки (паї) населення – 2537,6га га, невитребувані земельні 

частки (паї) площею 110 га (39 шт.), під господарськими будівлями та спорудами 

– 8,4 га, під польовими дорогами – 36,9 га та під кар’єром - 6,7 га. Загальна сума 

орендної плати в рік, що надходить до бюджету сільської ради складає 568,4 тис. 

грн. 

СТОВ «Агрокомбінат «Тепличний» використовує земельні ділянки під 

господарськими будівлями та дворами площею 43 га з орендною платою 52,6 

тис. грн. в рік. 

Скрипка О.М. використовує земельні ділянки під господарськими 

будівлями та дворами площею 11,1 га з орендною платою 8,3 тис.  грн. в рік. 

ФГ Гордій Мирослав Петрович використовує земельну ділянку площею 5,8 

га для сінокосіння. 

ФГ Снісаренко Володимир Вікторович використовує 5,8 га землі із них: 4 га 

- рілля та 1,8 га– сіножаті. 

ФГ Бережна Юлія Анатоліївна використовує земельну ділянку площею 162 

га для ведення фермерського господарства, з орендною платою майже 613 тис. 

грн. в рік.  

 

Промисловість 

Промисловий комплекс Нижньосироватської сільської ради представлений 

в даний час наступними промисловими підприємствами: 

ТОВ «ФТГ ГРУП», що використовує земельні ділянки площею 4 га для 

розміщення та обслуговування прядильно-ткацького виробництва з орендною 

платою 247 тис. грн. в рік. 

ТОВ «ТРАНСЛОГІСТИК» використовує земельну ділянку промислового 

призначення площею 0,6106 га, розмір орендної плати в рік складає 46,5 тис. грн. 

ТОВ «РЕНТА МЛИН» використовує земельну ділянку площею 2,8 га для 

розміщення зерносушильного очищувального комплексу, розмір орендної плати 

в рік складає 149,3 тис. грн.  

ТОВ «Антрейд ЛТД» використовує земельну ділянку промислового 

призначення площею 3,3 га та сплачує до бюджету сільської ради орендну плату 

в розмірі 148,2 тис. грн. в рік. 

Сумська фабрика теслярських виробів (ФОП Золотавіна Н.В.) підприємство 

займається деревообробкою. Використовує земельну ділянку  площею 3,6 га без 

договору оренди. 

На території села ТОВ «Сервіснафтогаз» придбало приміщення для 

промислових цілей по вул. Сумська, 90 а\1. Товариство орендує земельну 

ділянку площею 0,36 га та сплачує до бюджету сільської ради плату в розмірі 

22,4 тис. грн. в рік. 

Також, укладений договір з ФОП Токаренко М.Г. на використання 

земельної ділянки площею 1,0 га під розміщення пункту технічного огляду 

вантажних автомобілів. 



В 2021 році виготовлена документація із землеустрою щодо встановлення 

меж населених пунктів с. Нижня Сироватка, с. Старе Село, с. Вишневе на 

загальну суму 191,0 тис. грн., розроблена документація по нормативній грошовій 

оцінці земель с. Старе Село на суму 31,0 тис. грн. 

Також розроблена документація щодо встановлення меж с. Гірна, за 

спонсорські кошти.  
 

Тепер детальніше по установах. 
 

Освіта 

На території Нижньосироватської сільської об'єднаної територіальної 

громади функціонують чотири заклади освіти: Нижньосироватська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Бориса Грінченка та Старосільська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Нижньосироватський заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) «Золотий ключик» і Старосільський заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) «Казка». 

В закладах дошкільної освіти виховується 142 дитини: 89 вихованців  у ЗДО 

«Золотий ключик» і 53 вихованців у ЗДО «Казка»,  працює 21 педагогічний 

працівник та 23 осіб обслуговуючого персоналу. (ЗДО «Золотий ключик» - 12 

педагогів, 13 осіб обслуговуючого персоналу; ЗДО «Казка» - 9 педагогів, 10 осіб 

обслуговуючого персоналу).  Діти віком від 3 до 6 років охоплені дошкільною 

освітою 100% (121 дитина). У середньому в громаді на 100 місцях виховується 

67 дітей. Проблема перевантаження груп закладів дошкільної освіти у громаді 

відсутня. Черги на зарахування дітей до закладів дошкільної освіти немає. На 

виконання вимог Закону України «Про дошкільну освіту» діти п’ятирічного віку 

стовідсотково охоплені дошкільною освітою.  

Всього у 2021-2022  навчальному році навчанням охоплено 478 учів із них: 

Нижньосироватською ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Бориса Грінченка 276 учнів та 

Старосільською ЗОШ І-ІІІ ступенів - 202 учнів (з них: учні 1-4 класів – 205, учні 

5-9 класів – 220, учні 10-11 класів – 53), у Нижньосироватській ЗОШ  І-ІІІ 

ступенів ім. Бориса Грінченка функціонує три інклюзивних класи, у 

Старосільській ЗОШ І-ІІІ ступенів один інклюзивний клас, педагогічний 

колектив відповідно нараховує 29 та 25 вчителі, всього в школах працює 84 

чоловіки. Заклади забезпечені практичними психологами, соціальними 

педагогами та асистентами вчителя на 100%.  

Головною умовою безперешкодного доступу дітей до якісної освіти  є 

організація їх підвезення до місць навчання та у зворотному напрямку. Усього 

потребують підвезення та підвозяться безкоштовно 103 дитини (100% від 

потреби). Підвезення дітей зійснюється шкільним автобусом (30 дітей), 

транспортом ТОВ «Липоводолинський Райснаб» (50 дітей), рейсовим автобусом 

(23 дитини). Окрім того, забезпечено безкоштовне підвезення 6 педагогічних 



працівників рейсовим транспортом (шляхом відшкодування перевізникам 

коштів за проїзд). 

Реформування шкільного харчування, спрямоване на розбудову системи 

здорового харчування, формування культури харчування та правильних 

харчових звичок і здійснюються відповідно до Національної стратегії розбудови 

безпечного і здорового освітнього середовища в Новій українській школі. 

Здійснено заходи для організації якісного гарячого харчування дітей, капітально 

відремонтовано харчоблоки всіх закладів освіти.  

Рішенням 8 сесії Нижньосироватської сільської ради 8 скликання від 

23.12.2021 визначено порядок організації харчування дітей у закладах 

дошкільної та загальної середньої світи у 2022 році. Гарячим харчування 

охоплено 100% дітей закладів дошкільної освіти. Встановлено вартість 

харчування у закладах дошкільної освіти громади 45 грн. на 1 дитину в день. 

 Крім того, встановлено розмір плати, що вносять батьки або особи, які їх 

замінюють, за харчування дітей у закладах дошкільної освіти та дошкільних 

групах навчально-виховних комплексів на рівні 50% від загальної вартості 

харчування на одну дитину в день. Звільнено від плати за харчування батьків 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, батьки яких є 

учасниками антитерористичної операції або мобілізовані в зону проведення 

антитерористичної операції та дітей загиблих батьків під час воєнних дій в зоні 

антитерористичної операції на сході України, дітей із сімей, які отримують 

допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», дітям зі статусом внутрішньо переміщених чи 

статусом постраждалих від воєнних дій і збройних конфліктів. Видатки на їх 

харчування проводяться 100% за рахунок коштів місцевого бюджету.  

У закладах загальної середньої освіти гарячим харчуванням охоплено 430 

дітей (90%). Учні 1-4 класів охоплено харчуванням 100%. 

Рішенням 8 сесії Нижньосироватської сільської ради 8 скликання від 

23.12.2021 встановлено вартість харчування у закладах загальної середньої 

освіти у розмірі 30 грн. на 1 дитину в день, до 01.01.2022 вартість харчування 

була 17 гривень. Організовано безкоштовне харчування 104 дітей пільгових 

категорій, а саме: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей 

із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітям, батьки яких є 

військовозобов’язаними та мають статус учасника АТО та бойових дій, дітей з 

особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, закладів 

загальної середньої освіти Нижньосироватської  сільської ради, дітям зі статусом 

внутрішньо переміщених чи статусом постраждалих від воєнних дій і збройних 



конфліктів. Видатки на їх харчування проводяться 100% за рахунок коштів 

місцевого бюджету.  

На харчування учнів 1-4 класів, які не відносяться до вищезазначених 

пільгових категорій, з місцевого бюджету виділено кошти для компенсації 50% 

вартості обіду, решту 50% оплачують батьки. 

Норми харчування основних продуктів харчування у 2021 році у закладах 

дошкільної освіти виконано на 85%, у закладах загальної середньої освіти на 

76%.  

Для зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти освоєні кошти в 

розмірі 3 356,323 тис. грн.:  
 

По Нижньосироватській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Бориса Грінченка в 

2021  році в сумі  1 163,0 тис. грн.: 
 

придбано: 

- господарчі, будівельні товари, мотокоса, жалюзі, таблички для кабінетів зі 

шрифтом Брайля, радіатори, спецодяг для працівників закладу – 61,0 тис. грн.; 

- медичні та дезінфікуючі засоби – 7,0 тис. грн.; 

- журнали та канцтовари – 8,7 тис. грн.; 

- обладнання для харчоблоку (плита електрична, пароковектомат, жарочна 

шафа, електросковорода, холодильник) – 163,6 тис. грн. із залишків освітньої 

субвенції; 

- двері ПВХ, стельова система та світильники для кабінету хімії – 50,0 тис. 

грн.; 

- меблі та обладнання для облаштування нового освітнього простору та 

ігрової зони першого класу на суму 153,0 тис. грн. із залишків освітньої субвенції 

та субвенції НУШ, а саме: 

 стіл-парта одномісна і стілець учнівський (30 комплектів) – 88,6 тис. 

грн.;  

 дошка настінна магнітна для маркера – 2,0 тис. грн.; 

 стінка універсальна «Школа-Сад» – 27,0 тис. грн.;  

 комплект навчальний дидактичних матеріалів – 19,0 тис. грн.; 

 2 столи для роботи з конструктором – 6,8 тис. грн.; 

 килим – 4,0 тис. грн.;  

 4 крісла-груші – 6,0 тис. грн.;  

- 3 мультимедійних комплекти – 218,1 тис. грн. із залишків освітньої 

субвенції; 

- 10 персональних  комп’ютерів – 256,5 тис. грн. із залишків освітньої 

субвенції; 

- творчий органайзер з навчальними засобами – 11,1 тис. грн. субвенція  на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами; 

- ваги електронні, кухонний інвентар для харчоблоку – 9,7 тис. грн.; 

- спортінвентар – 14,0 тис. грн.; 

- пневматичні гвинтівки – 7,0 тис. грн. 



 
 

здійснено: 

- розширення локальної мобільної мережі – 7,8 тис. грн.; 

- поточний ремонт мереж каналізації та  водопровідної системи – 16,4 тис. 

грн.; 

- обслуговування системи очистки води – 7,0 тис. грн. 

- поточний ремонт комп’ютерної техніки – 10,3 тис. грн.; 

- поточний ремонт кабінету української мови – 30,0 тис. грн.; 

- поточний ремонт коридору – 25,0 тис. грн.; 

- поточний ремонт кабінету хімії – 50,0 тис. грн.; 

- підключення пароконвектомату – 20,5 тис. грн. 

- проведення профілактичного огляду працівників – 21,7 тис. грн.; 

- підвезення педагогічних працівників до місця роботи та у зворотному 

напрямі – 14,7 тис. грн. 
 

отримано: 

- спонсорську допомогу в сумі 50,0 тис. грн. від БО «БФ"МХП - ГРОМАДІ"» 

на проєкт «School Arena», за які придбали аерохокей, більярд, настільний 

футбол, тенісний стіл, жалюзі; 

- до новорічних свят учні 1-11 класів отримали подарунки від ТОВ "Зерне", 

БО «БФ"МХП - ГРОМАДІ"», ТОВ "Агротрейд виробництво", ФОП Токарєв 

Артем Сергійович; 

- спонсорську допомогу від батьків учнів 6-А класу в сумі 6 тис. грн. 

(жалюзі) та 7-Б – 9,1 тис. грн. (жалюзі та шафа). 
 

По Старосільській ЗОШ І-ІІІ ступенів в сумі 1 594,1 тис. грн.: 
 

придбано: 

- господарчі, будівельні товари – 9,7 тис. грн.; 

- медичні та дезінфікуючі засоби – 3,4 тис. грн.; 

- журнали та канцтовари – 9,2 тис. грн.; 

- спортінвентар – 14,0 тис. грн.; 

- столи, стелаж  для харчоблоку - 49,5 тис. грн. із залишків освітньої 

субвенції; 

- посуд, інвентар для харчоблоку – 13,9 тис. грн.; 

- одяг для працівників харчоблоку – 4,2 тис. грн.; 

- 2 мультимедійні комплекси – 145,4 тис. грн. із залишків освітньої 

субвенції;  

- система очистки води – 49,0 тис. грн.; 

- новорічні подарунки 199 шт. – 17,0 тис. грн.; 

- двері в електрощитову – 16,5 тис. грн.; 

- меблі та обладнання для облаштування нового освітнього простору та 

ігрової зони першого класу на суму 109,0 тис. грн. із залишків освітньої субвенції 

та субвенції НУШ, а саме: 

 стіл-парта одномісна і стілець учнівський 16 комплектів – 47,2 тис. грн.;  



 дошка настінна магнітна для маркера – 2,0 тис. грн.;  

 стінка універсальна – 21,6 тис. грн.;  

 комплект навчальний дидактичних матеріалів – 18,8 тис. грн.;  

 2 килими – 8,0 тис. грн.;  

 2 столи для роботи з конструктором – 6,8  тис. грн.;  

 3 крісла-груші – 4,5 тис. грн. 
 

здійснено: 

- організація підвезення учнів до місця навчання та у зворотному 

напрямку  шкільним автобусом – 36,1 тис. грн.;  

- придбання паливно – мастильних матеріалів – 27,0 тис. грн.; 

- шини – 9,8 тис. грн.; 

- поточний ремонт, техогляд, страхування шкільного автобуса – 26,0 тис. 

грн.; 

- послуга Інтернет – 3,0 тис. грн.; 

- обслуговування системи очистки води – 16,2 тис. грн.; 

-  ремонт електричних плит – 2,0 тис. грн.; 

- встановлення доводчиків на двері – 6,0 тис. грн.; 

- капітальний ремонт харчоблоку – 1,0 млн. грн. із залишків освітньої 

субвенції. 
 

По Нижньосироватському ЗДО (ясла-садок) «Золотий ключик» в сумі  

149,0 тис. грн.: 

- господарські та будівельні товари, праска, блендер  – 18,0  тис. грн.; 

- канцтовари – 4,5 тис. грн.; 

- сода, миючі засоби  – 8,6 тис. грн.; 

- жалюзі – 10,0 тис. грн.; 

- шафи для зберігання білизни – 15,8 тис. грн.; 

- іграшки 10,0 тис. грн.; 

- поточний ремонт підлоги коридору першого поверху – 49,6 тис. грн.; 

- заміна дверей на металопластикові з доводчиками – 20,0 тис. грн.; 

- поточний ремонт електричних мереж – 6,0 тис. грн.;  

- заміна лічильника на воду – 6,5 тис. грн.; 

- новорічні подарунки по 85 шт. від ТОВ "Зерне", БО                                          

«БФ"МХП - ГРОМАДІ"», ТОВ "Агротрейд виробництво", ТОВ «СП-АРГОС». 
 

По Старосільському ЗДО «Казка» в сумі 467,3 тис. грн.: 

- господарські та будівельні товари, мотокоса  – 5,0 тис. грн.; 

- канцтовари – 5,0 тис. грн.; 

- сода, миючі засоби  – 4,0 тис. грн. 

- світильники, стеля, двері пластикові  - 100,0 тис. грн.; 

- сантехніка, радіатори – 64,7 тис. грн.; 

- ремонт системи опалення – 67,6 тис. грн.; 

- новорічні подарунки 57 шт. -  4,0 тис. грн.; 



- холодильник та блендер – 8,0 тис. грн.; 

- іграшки – 10,0 тис. грн.; 

- поточний ремонт групової  кімнати дітей молодшого віку – 199,0 тис. грн.; 

- поточний ремонт туалетної кімнати групи раннього віку – 80,0 тис. ТОВ 

АФ «Червоносільська»; 

- новорічні подарунки 57 шт. – ТОВ АФ «Червоносільська». 

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та туризму Нижньосироватської 

сільської ради за підтримки Нижньосироватської сільської ради здійснює заходи 

щодо соціального захисту працівників закладів освіти громади. На сьогодні 

заборгованісь з виплати заробітної плати відсутня. Педагогічні працівники 

отримують передбачені законодавством надбавки у повному обсязі за вислугу 

років, отриману кваліфікаційну категорію, перевірку зошитів, обслуговування 

комп’ютерної техніки, класне керівництво, престижність праці 20%, 

престижність праці у класах НУШ 30%, за роботу в інклюзивних класах 20%, за 

переможців обласного і Всеукраїнського рівня змагань і конкурсів 30%.  

У громаді позашкільна освіта здійснюється шляхом укладання угоди про 

співпрацю із закладом позашкільної освіти «Будинок дитячої та юнацької 

творчості Верхньосироватської сільської ради» та комунальним закладом 

"Дитячо-юнацька спортивна школа" Степанівської селищної ради. Зокрема, у 

2021 році на базі Старосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

працювали 2 гуртки туристичного спрямування, в яких виховується 30 дітей і 2 

гуртки з футболу, в яких тренуються 30 дітей. Відшкодування за роботу 

керівників гуртків здійснюється шляхом здійснення міжбюджетних трансфертів. 
 

Охорона здоров’я 

Медичну допомогу населенню територіальної громади надає комунальне 

некомерційне підприємтсво «Центральна амбулаторія загальної-практики 

сімейної медицини с. Нижня Сироватка» Нижньосироватської сільської ради до 

якого входять Нижньосироватська та Старосільська амбулаторії загальної 

практики - сімейної медицини. Амбулаторії обслуговують території сіл: Нижня 

Сироватка, Старе Село, Гірне, Барвінкове, Вишневе, чисельністю – 5493 

чоловіки. 

Нижньосировастька АЗПСМ налічує 2 лікаря, 7 осіб середнього медичного 

персоналу, 2 особи молодшого медичного персоналу, інших робітників - 6 осіб. 

Ліжковий фонд амбулаторії складає 15 ліжок денного стаціонару.  

Старосільська АЗПСМ налічує 1 лікаря, 4 особи середнього медичного 

персоналу, 1 особа молодшого медичного персоналу, інших робітників - 2 особи. 

Ліжковий фонд амбулаторії складає 7 ліжок денного стаціонару.  

Станом на 31.12.2021 року заключено 4624 декларації з населенням. 

В АЗПСМ с. Старе Село, та АЗПСМ с. Нижня Сироватка згідно 

встановленого графіка працюють стоматологічні кабінети та аптечні пункти. 

Видатки на утримання КНП «Центральна амбулаторія загальної-практики 

сімейної медицини с. Нижня Сироватка» Нижньосироватської сільської ради у 

2021 році склали 5 млн.  591 тис. грн. З них: з місцевого бюджету – 1 млн. 948 

тис. грн., з Національної служби здоров'я України – 3  млн. 643 тис. грн. 



На придбання інсуліну хворим на цукровий та нецукровий діабет виділено 

219,9 тис. грн.: з сільського бюджету 47,9 тис. грн., з державного                           

бюджету – 172,0  тис. грн.  
 

Культура 

На території об’єднаної громади працює 2 будинки культури: 

Нижньосироватський сільський будинок культури та Старосільський сільський 

будинок культури, та 3 бібліотеки: Старосільська сільська бібліотека, 

Нижньосироватська сільська бібліотека та Нижньосироватська сільська 

бібліотека - 1. В цих закладах працює 16 осіб, з них: працівників бібліотеки - 3, 

працівників будинків культури – 13. 

Перш за все робота працівників культури разом з виконавчим комітетом 

сільської ради направлена на підтримку традицій, збереження національної 

культурної спадщини та збагачення духовності нашої громади. 

У зв’язку з загрозливою ситуацією, що склалася внаслідок поширення 

світом епідемії коронавірусу COVID-19 у житті пересічних українців з’явилися 

нові виклики. Не стали винятком і заклади культури. 

За 2021 рік було проведено святкові заходи з циклу новорічно-різдвяних 

свят, організовані онлайн-концерти до 8 березня, до Дня українського козацтва 

та Дня захисника України. 

Проведені свята до  Дня Конституції України, до Дня Незалежності 

України, на яких були організовані тематичні виставки та фотозони. 

Щорічно за традицією, мешканці Нижньосироватської ОТГ відзначають 

Дні села, що є приводом згадати власну історію та вшанувати поважних людей, 

відзначити здобутки громади за рік. Наприкінці вересня у с. Нижня Сироватка 

та с. Старе Село святкові дійства традиційно супроводжувалися виступами 

місцевих аматорів та запрошених артистів, батутами для малечі, виставками 

робіт місцевих майстрів, фаєр-шоу, цікавими конкурсами, у яких міг взяти 

участь кожен бажаючий. Для охочих посмакувати  напоями та їжею працювала 

зона фуд-корт. 

В клубних закладах Нижньосироватської сільської ради два аматорських 

хорових колективи із званням «народний», які мають високий художній рівень та 

виконавську майстерність. В народному аматорському хоровому колективі 

Старосільського СБК серед учасників два Заслужених працівника культури. 

Ансамбль народної пісні «Старосільські берегині» Старосільського 

сільського будинку культури у 2021 році брав участь у ІІІ Всеукраїнському 

фестивалі-конкурсі Народного хорового мистецтва імені Івана Сльоти                            

«А ЛЬОН ЦВІТЕ» (ІІІ місце), ХХХ Всеукраїнському сількому фестивалі-

конкурсі мистецтва «Боромля – 2021» (диплом лаурета І премії). 



Також ансамбль народної пісні «Старосільські берегині» та чоловічий 

ансамбль Старосільського аматорського народного хору брали участь у 

Всеукраїнському фестивалі «Козацький родослав» у рамках святкування в 

Сумській області перемоги війська І.Виговського у Конотопській битві. 

На утримання клубних закладів витрачено 1167,4 тис. грн., з них на 

придбання – 25,3 тис. грн., оплата послуг та енергоносіїв – 138 тис. грн., оплата 

праці і нарахування на заробітну плату – 1 004,0 тис. грн. 

На утримання бібліотечних закладів виділено 368,0 тис. грн. На 2021 рік 

для бібліотек Нижньосироватської сільської ради оформлена підписка на 

періодичні видання –  на суму 24,6 тис. грн.  

Протягом року в  бібліотеках було оформлено книжкові, інформаційно-

документальні виставки з нагоди державних свят, визначних подій в історії 

України, Дня  народження видатних діячів та особистостей України, регіону, 

односельців, організовано онлайн конкурси дитячих малюнків. 
 

Розвиток фізичної культури, спорту та туризму 

Матеріально–технічна база розвитку фізичної культури та спорту 

Нижньосироватської сільської ради фінансується за рахунок місцевого бюджету 

та спонсорської допомоги.  

Найбільш активно діти та молодь займаються футболом. На території 

Нижньосироватської сільської ради зареєстровані дві громадські організації 

Футбольний клуб «Деметра» с.Нижня Сироватка та Футбольний клуб «Олімпік» 

с. Старе Село.  

Не дивлячись на епідеміологічну ситуацію, яка склалася в 2021 році, 

«Деметра» відзначила себе цього сезону у Чемпіонаті Сумського району, в якому 

прийняли участь: команда ветеранів 45+ та аматорська команда. Футбольна 

команда «Деметра» у Чемпіонаті Сумського району посіла ІІ місце, а також стала 

срібним призером Кубку Сумського району серед ветеранів 45+ який проходив 

в селі Токарі. 

Команда «Деметра» взяла участь у Чемпіонаті Сумського району з футзалу 

та відкритого Чемпіоната  міста Суми. В місті Тростянець аматорська команда 

«Деметра» посіла V місце з футболу «Ліга Тростянець - 2021» на участь у яких 

було виділено 13 тис. грн.  За 2021 рік проведено 7 ігор з футзалу серед 

аматорських команд та 8 ігор серед команд ветеранів 45+ , на участь у яких було 

виділено – 15,0 тис. грн.  

На розвиток фізичної культури та спорту в 2021 році було виділено з 

місцевого бюджету 87,2 тис. грн., а саме: на придбання спортивного інветарю, 

футбольної форми, кубки, медалі (29,3 тис.грн.), за участь у змаганнях, на 

перевезення та харчування учасників футбольних команд, а також учасників 

інших спортивних змагань 57,9 тис.грн.).  



Спонсорські кошти ТОВ СП «Агрос» 35 тис. грн. використано на 

перевезення команди 45+ та аматорської команди «Деметра».  

Нижньосироватська сільська рада проводить фізкультурно-оздоровчу та 

спортивну діяльність серед сільського населення. Команда від 

Нижньосироватської сільської ради взяла участь у обласному культурно-

спортивному святі «Краща спортивна громада Сумщини 2021», в якому зайняли 

І місце з «Вправи з колесом» та ІІ місце «Метання гирі». До Дня молоді відбувся 

турнір з настільного тенісу у Нижньосироватському сільському Будинку 

культури, товариська зустріч з волейболу між працівниками соціальної сфери у 

Старосільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.  Серед жителів села Нижня 

Сироватка проведено спортивно-масове свято з футболу «Кубок поколінь».  

Молодь Старого Села має можливість тричі на тиждень займатись футболом 

з тренером дитячо-юнацької спортивної школи та туризмом з тренером Будинку 

дітей та юнацтва на базі Старосільської школи І-ІІІ ступенів.   
 

Житлово-комунальне господарство 
 В житлово-комунальному господарстві протягом 2021 року виконані 

роботи з благоустрою 6 громадських шахтних колодязів (заміна надбудов, 

огорож, залізобетонних кілець) на суму 74,9 тис. грн.  

 Виконані роботи з очищення 10 громадських шахтних колодязів в 

населених пунктах нашої громади на суму 29,9 тис. грн. 

Для с. Нижня Сироватка придбано глибинний насос для водонапірної башти 

на суму – 19,2 тис. грн., каналізаційні люки на 1,9 тис. грн., проведено поточний 

ремонт глибинного насосу та водонапірної башти на загальну                                            

суму – 33,8 тис. грн. 

Для Старосільського старостинського округу придбано глибинний насос та 

станцію другого підйому води на загальну суму 68,7 тис. грн. (місцевий                

бюджет – 19,2 тис.грн., спонсорські кошти ТОВ АФ «Червоносільська» - 49,5 

тис. грн.) для каналізаційно-насосної станції придбано електродвигун на суму 

26,7 тис. грн.,  

 Використані кошти на придбання матеріалів для вуличного освітлення на 

суму 24,6 тис. грн. Послуги по технічному обслуговуванню вуличного 

освітлення склали 86,2 тис. грн., по поточному ремонту – 36,4 тис. грн. Загалом 

в роботі 38 КТП із 38 наявних на території громади. Вуличним освітленням 

охоплено всі населені пункти територіальної громади. Загальна сума коштів по 

відновленню та обслуговування вуличного освітлення в 2021 році склала – 147,2 

тис. грн.  

 Виконані роботи по поточному ремонту: кабінету 1 поверху 

Нижньосироватської сільської ради на суму 49,8 тис. грн., І поверху 

адмінприміщення в с. Старе Село на суму 116,9 тис. грн., електропроводки в ПРУ  

на суму – 16,8 тис. грн. 

На території Нижньосироватської об’єднаної громади свою діяльність у 

сфері ЖКГ здійснюють: Сумське будівельно-монтажне експлуатаційне 

управління Південної залізниці, КПЕРЖ «Господар», ФОП Міцук О.І., які 



надають послуги з водопостачання, викачки нечистот, вивезення ТПВ.                                   

КП «Сумижилкомсервіс», яке надає послуги по утилізації ТПВ. 

 В 2021 році надано послуг по вивезенню ТПВ від населення, за кошти 

сільської ради: 

- с. Нижня Сироватка вивезено 767 м3 на суму 104,3 тис. грн. 

- с. Старе Село – 567 м3 на суму 85,0 тис. грн. 

 Вивезено ТПВ з стихійних звалищ та кладовищ: 

- с. Нижня Сироватка – 176,4 м3 на суму 40,0 тис. грн.  

- с. Старе Село - 146 м3 на суму 32,2 тис. грн. 

Надано послуги з благоустрою території Нижньосироватської сільської 

ради на суму 20,0 тис. грн. 

 Проведено поточний ремонт меморіалів слави загиблим воїнам Великої 

Вітчизняної війни на суму 16,3 тис. грн. 

В 2021 році малеча отримала два дитячих майданчики, в с. Старе Село, за 

кошти субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій, в с. Нижня Сироватка завдяки спонсорським коштам ТОВ 

«Зернова індустрія».  

На експлуатаційне утримання доріг в 2021 році використано 1031,4 тис. грн. 

а саме: 

- поточний ремонт вул. Сумська в с. Старе Село – 392,0 тис. грн., з них: 192,0 

тис. грн. – сільський бюджет, 200,0 тис. грн. - кошти ТОВ «Червоносільська»; 

- поточний ремонт вул. Сумська в с. Нижня Сироватка – 400,0 тис. грн., з 

них: 200,0 тис. грн. – сільський бюджет, 200 тис. грн. – кошти обласного 

дорожнього фонду. 

За рахунок сільського бюджету: 

1) виконано поточний ремонт по вул. Станційна в с. Нижня Сироватка на 

суму 47,5 тис. грн.; 

2) проведено: 

- автогрейдерування вулиць на суму 92,7 тис. грн.; 

- обкошування узбічь доріг на суму 27,7 тис. грн.; 

- розчистка доріг від снігу – 49,8 тис. грн. 

Виготовлено проектно кошторисну документацію на робочий проект 

«Поточний ремонт частини автомобільної дороги комунальної власності 

Нижньосироватської сільської ради по вулиці Сумська у с. Старе Село 

Сумського району Сумської області», вартість ПКД – 21,7 тис. грн. 

 Допомогу в утриманні доріг громади в зимовий період здійснюють 

агропідприємства ТОВ «Урожайна країна», ТОВ «Агротрейд», ТОВ 

«Червоносільська». 
 

Соціальний захист населення 

Виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради приділяє значну 

увагу питанню соціального захисту населення, постійно забезпечує адресну 

підтримку соціально незахищених верств населення.  

На обліку Нижньосироватської сільської ради значяться такі категорії 

громадян, які потребують соціального захисту: багатодітні сім’ї; 



малозабезпечені; діти – інваліди; матері одиначки; діти сироти, напівсироти та 

позбавлені батьківського піклування; сім’ї, які опинилися в складних життєвих 

обставинах; діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС; учасники ліквідації 

на ЧАЕС; інваліди ВВв; учасники АТО; інваліди загального захворювання; 

одинокі та одиноко проживаючі громадяни, діти та учасники ВВв. 

За 2021 рік спеціалістами відділу соціального захисту населення прийнято 

та сформовано 578 електронних справ, переданих відповідному органу 

соціального захисту населення із застосуванням Програмного комплексу 

«Соціальна громада», оформлено різних видів соціальної         допомоги – 220; 

субсидії на тверде паливо та природний газ – 291; пільги- 67; отримання 

технічних засобів реабілітації -16.  

Для компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального 

користування у приміському сполученні використано 243,4 тис. грн., 

залізничним транспортом – 299,0 тис. грн.  

Відповідно до Програми соціального захисту населення з бюджету сільської 

ради: 

виплачено матеріальну допомогу: 

- тяжкохворим жителям громади – 25,0 тис. грн.; 

- постраждалим внаслідок пожежі – 10,0 тис. грн.; 

- почесним донорам України - 9,0 тис. грн. (9 чол. Х 1,0 тис. грн.); 

- особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС (І кат.) - 6,0 тис. грн. (3 чол. X 

2,0 тис. грн. ); 

- матері загиблого учасника АТО Кені Надії Петрівні – 60,0 тис. грн.; 

- інваліду АТО Кознієнко С.С. - 22, 0 тис. грн.; 

- учасникам АТО - 112,5 тис. грн.( 75 чол. X 1,5 тис. грн.); 

- військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом -2,0 тис. грн. 

(3чол. Х 2,0 тис. грн.); 

- учасникам бойових дій на території інших держав -16,0 тис. грн. (8 чол. х 

2,0 тис. грн.); 

- на поховання сім’ям, в яких померлі на момент смерті були працездатного 

віку і ніде не працювали – 6,0 тис. грн. 

- грошову компенсацію непрацюючим фізичним особам, які постійно 

надають послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, 

які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 30,1 

тис. грн.; 

- одноразова виплата дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування по досягненню 18 річного віку – 1,8 тис. грн. 

З бюджету сільської ради направлено кошти: на харчування дітей в закладах 

освіти – 542 тис. грн. (дошкільним закладам – 294 тис. грн, закладам загальної 

середньої освіти – 248,0 тис. грн.), на путівки для оздоровлення дітей в дитячих 

таборах – 35,0 тис. грн. 
У період карантину, пов’язаного із поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID - 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, застрахованим 



особам, які не здійснювали свою діяльність на період карантинних обмежень 

виплачено компенсацію у сумі 12,0 тис. грн. 

Щомісячно виплачувалась стипендія особам похилого віку, яким 

виповнилося 100 і більше років та особам з числа інвалідів війни та учасників 

бойових дій, яким виповнилося 90 і більше років та відшкодовувались витрати, 

пов’язані з наданням пільг на послуги зв’язку та житлово – комунальні послуги 

окремим категоріям громадян, які мають право на пільги, відповідно до чинного 

законодавства. 

9 травня було відзначено День Перемоги. Учасникам ВВв та бойових дій 

були вручені подарункові та продуктові набори.  

Здійснено передплату районної газети «Вісті Сумських громад» для 

пільгових категорій громадян в кількості 185 екземплярів на суму 38,1 тис. грн. 

Одним із першочергових завдань у діяльності органів місцевого 

самоврядування є і залишається питання захисту прав та законних інтересів 

дітей.  

На первинному обліку відділу Служба у справах дітей Нижньосироватської 

сільської ради перебуває 24 дитини, а саме: 8 дітей-сиріт та 16 дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Сімейними формами виховання охоплено 79,2 % цих 

дітей. 

Фактично на території сільської ради проживає 1 дитина-сирота та 12 дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 6 з яких - діти з інших територій. 

За 2021 рік: 

-  6 дітям надано статус дітей, позбавлених батьківського піклування; 

-  на території сільської ради створено вже другу прийомну сім’ю; 

- 1 дитину повернуто із будинку дитини на виховання в біологічну родину; 

- на квартирний облік поставлено: 1 дитину, позбавлену батьківського 

піклування та 2 дитини-сироти. 

На кінець року на обліку дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах відділу Служба у справах дітей - 24 дитини, здебільшого з причини  

ухилення батьками від виконання своїх обов’язків. 

Для забезпечення належного виховання та проживання цих дітей в 

біологічних сім’ях постійно обстежуються та перевіряються умови проживання, 

проводяться роз’яснювальні бесіди з батьками дітей щодо належного виконання 

батьківських обов’язків. 

За рахунок місцевого бюджету придбано подарункові набори до Дня 

захисту дітей - дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах та до Дня 

Святого Миколая – дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського 

піклування, які проживають на території ОТГ. 

Діти з інвалідністю, яких на території налічується 14 осіб, направлені на 

комплексну реабілітацію та за індивідуальними програмами реабілітації 

отримали технічні засоби (ортопедичне взуття). 



З метою ефективної організації діяльності у сфері соціального захисту 

населення та надання соціальних послуг в 2020 році створено КУ «Центр 

надання соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради». Основна мета 

діяльності – це допомога отримувачам послуг, їх сім’ям та родичам подолати 

соціальні проблеми та труднощі, зберегти незалежність та можливість жити у 

громаді нормальним життям. 

За 2021 рік отримано 57 звернень від мешканців громади з питань надання 

соціальних послуг. Після збору документів та визначення середньомісячного 

сукупного доходу сім’ї, для визначення умов надання послуг, рішення 

направлялися до вищевказаного Центу для подальшої роботи. 

Чисельність виявлених громадян, які потребували надання соціальних 

послуг  за 2021 рік склала 106 осіб і всі 100% були охоплені обслуговуванням, в 

т.ч. 48 мешканців громади отримали послуги у відділенні соціальної допомоги 

вдома, з них 10 осіб з 4 групою рухової активності, 5 осіб із числа ветеранів 

війни, 20 чол. - діти війни та 8 осіб з інвалідністю. За 2021 рік обстежено та 

прийнято на обслуговування 16 мешканців  громади.  Знято з обліку 8 осіб, з них: 

5 – померли, 3 – вибули з різних причин. За звітний період середнє навантаження 

на 1 соціального робітника складає 10 чоловік. Для зручності обслуговування усі 

соціальні робітники забезпечені велосипедами, спецодягом.  

В установі запроваджене також і надання платних соціальних послуг. За 

звітний період скористалися платними послугами 3 мешканці громади, кошти 

надійшли  на спеціальний рахунок установи у сумі 1,1 тис. грн. 

За рахунок спонсорської та благодійної допомоги впродовж 2021 року,  41 

особі із числа підопічних,  надана допомога у вигляді продуктових наборів на 

суму 14,2 тис. грн. Завдяки співпраці з громадським об’єднанням 

«Координаційна рада громадських організацій осіб з інвалідністю Сумської 

області» потребуючі отримали засоби особистої гігієни на суму 0,9 тис. грн. 

Також завдяки благодійному фонду «Зростай в родині» 5 сімей опікунів 

отримали продуктові набори на суму 5 тис. грн. 

Зміцнена матеріально-технічна база установи за 2021 року на суму             

170,8 тис. грн., в т.ч. передано майно з комунальної власності 

Нижньосироватської сільської ради вартістю 154,1 тис. грн.  

Організація надання соціальних послуг на території нашої громади 

здійснюється шляхом взаємодії та тісної співпраці відділу соціального захисту 

населення, відділу Служби у справах дітей та комунальної установи «Центр 

надання соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради Сумського 

району Сумської області». 

Головний принцип – соціальні послуги мають бути результативними, мають 

допомагати людям долати тимчасові кризи у житті. 
 

Законність та правопорядок 

Успішна співпраця населення та поліції - запорука безпечного життя 

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



і самих мешканців. Саме для реалізації даної мети Нижньосироватська сільська 

рада в 2021 році взяла участь у Пілотному проекті «Поліцейський офіцер 

громади».  

Поліцейський офіцер громади – це співробітник Національної поліції, який 

отримує заробітну плату, має право на соціальні гарантії та пільги, як і решта 

поліцейських. Крім того, Національна поліція України забезпечує його 

одностроєм, табельною зброєю, спеціальними засобами, нагрудною камерою та 

планшетом, автомобілем. 

Для постійної присутності поліцейського офіцера в громаді на підвідомчій 

території створено поліцейську станцію та оснащено її матеріально-технічним 

обладнанням (придбано диван – 9,5 тис. грн., лайт – бокс – 3,8 тис. грн., 

персональний комп’ютер та МФУ – 20,0 тис. грн.), виділено кошти на паливно-

мастильні матеріали – 5,0 тис. грн. 

З метою дотримання законності та правопорядку на території громади при 

сільських бібліотеках проводяться засідання клубу правових знань з учнями 

місцевих шкіл.  

При виконкомі сільської ради створено адміністративну комісію на якій 

постійно розглядаються протоколи про вчинення адміністративних порушень 

громадянами нашої громади.  
 

 

Шановні присутні прошу до обговорення та затвердження звіту. 

 
 

Сільський голова    Вячеслав  Суспіцин 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 2 
 

від 24 січня 2022 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про стан роботи виконавчого комітету  

Нижньосироватської сільської ради  

по виконанню делегованих повноважень 

органів виконавчої влади за 2021 р. 

 

Керуючись п.2 ст. 11, ст. 40, п. 1 ст. 52 Закону України                                                  

«Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію керуючої 

справами (секретаря) виконавчого комітету Проценко Юлії Петрівни, 

виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Інформацію, керуючої справами (секретаря) виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської ради - Проценко Юлії Петрівни, про виконання 

делегованих повноважень виконавчим комітетом сільської ради за 2021 рік, 

прийняти до відома (додаток). 

2. Роботу по виконання делегованих повноважень виконавчим комітетом 

Нижньосироватської сільської ради за 2021 рік оцінити як таку, що відповідає 

вимогам, установленим законодавством. 

3. Виконавчому комітету та керівникам структурних підрозділів сільської 

ради: 

1) постійно вдосконалювати організаційну та практичну роботу по 

виконанню делегованих повноважень, передбачених Законом України                       

«Про місцеве самоврядування в Україні»; 

2) забезпечити стабільну роботу комунальних закладів Нижньосироватської 

сільської ради, покращувати їх матеріальну – технічну базу. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського                       

голову – Суспіцина В.Ю. 

 

 

Сільський голова                                                 Вячеслав СУСПІЦИН 

         

 

 

 
 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

«Про стан роботи виконавчого комітету  

Нижньосироватської сільської ради  

по виконанню делегованих повноважень 

органів виконавчої влади за 2021 р.» 

від 24.01.2022 р. № 2 

 

Інформація  

про стан виконання делегованих повноважень виконавчим комітетом 

Нижньосироватської сільської ради за 2021 рік 
 

Протягом 2021 року виконавчим комітетом Нижньосироватської сільської 

ради проводилася відповідна робота щодо виконання покладених на нього 

повноважень. Діючі згідно плану роботи виконавчого комітету  на 2021 рік, 

керуючись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами 

Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної, 

районної, сільської рад та іншими нормативними документами з питань 

здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, за 12 місяців 

2021 року проведено 16 засідань виконавчого комітету, на яких розглянуто 193 

питань, що торкалися різних сфер життєдіяльності громади та його мешканців. 

По всіх питаннях прийняті відповідні рішення виконавчого комітету з 

питань здійснення власних та делегованих повноважень. Зокрема прийнято 174 

рішення з питань здійснення делегованих повноважень в розрізі статей розділу 

ІІ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме: 

ст. 27 «Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного 

розвитку, планування та обліку» - 14 рішень;  

ст. 28 «Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін» - 11 рішень; 

ст. 29 «Повноваження щодо управління комунальною                                

власністю» - 3 рішення; 

ст. 30 «Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, 

побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, 

транспорту і зв'язку» - 49 рішень; 

ст. 31 «Повноваження у галузі будівництва» - 6 рішень; 

ст. 32 «Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, 

молодіжної політики, фізкультури і спорту» - 5 рішень; 

ст. 33 «Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища» - 1 рішення; 

ст. 34 «Повноваження у сфері соціального захисту населення» - 34 рішення; 

ст. 36 «Повноваження в галузі оборонної роботи» - 2 рішення; 

ст. 37 «Повноваження щодо вирішення питань адміністративно-

територіального устрою» - 23 рішення; 

ст. 38 «Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, 

охорони прав, свобод і законних інтересів громадян» - 7 рішень; 

ст. 40 « Інші повноваження виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад» - 19 рішень. 



За 2021 рік проведено  державну реєстрацію 118-ти актів цивільного стану: 

106 – про смерть, 12 - про шлюб. Вчинено 133 нотаріальні дії (посвідчено 

доручень, заповітів, підписів, копій).  

Виконавчим комітетом Нижньосироватської сільської ради постійно 

ведеться облік: громадян, які постійно або тимчасово проживають на території 

сільської ради, дітей дошкільного та шкільного віку, військовозобов’язаних та 

призовників, квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов. 

Постійно тримаються на контролі сім’ї, що опинилися в складних життєвих 

обставинах.  

 

 

 

 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                               Юлія ПРОЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 3 

 

 

від  24 січня 2022 року                         

село Нижня Сироватка 

 

Про підсумки роботи із 

зверненнями громадян за 2021 рік 

 

На виконання статті 40 Конституції України, підпункту 1 пункту «б» 

розділу 1 статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

Закону України «Про звернення громадян», на підставі Указу Президента 

України від 07.02.2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо 

забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування», з метою 

підвищення ефективності роботи із зверненнями громадян, забезпечення 

належного рівня, ефективного вирішення питань, що порушуються громадянами 

та враховуючи вимоги чинного законодавства, виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив:  
 

1. Звіт про підсумки роботи із зверненнями громадян, що надійшли до 

виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради за 2021 рік прийняти 

до відома (додаток 1).  

2. Роботу із зверненнями громадян у виконавчому комітеті 

Нижньосироватської сільської ради оцінити як таку, що відповідає вимогам, 

установленим законодавством. 

3. Продовжувати роботу щодо забезпечення реалізації конституційного 

права громадян на звернення. 

4. Забезпечувати систематичний аналіз та узагальнення звернень щодо 

недопущення причин, що спричиняють повторні та колективні звернення 

громадян, вживати заходи щодо забезпечення запобігання безпідставним 

відмовам в задоволенні законних вимог громадян.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської 

ради. 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 



 
Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету «Про 

підсумки роботи із зверненнями громадян за 

2021 рік» від 24.01.2022 р. №3 

 

Звіт про підсумки роботи із зверненнями громадян, 

що надійшли до виконавчого комітету Нижньосироватської сільської 

ради за 2021 рік 

 

За 2021 рік до Нижньосироватської сільської ради надійшло                               

240 звернень, що на 42 звернення більше в порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року (за 2020 рік було 198 звернень).  

За 12 місяців 2021 року із загальної кількості звернень: 212 – письмові 

звернення, 28 звернень надійшло з телефонних «гарячих ліній» (Сумський 

обласний контактний центр, Урядовий контактний  центр).  

Аналіз змісту звернень засвідчує, що найбільш актуальними є звернення, 

що стосуються соціального захисту населення, їх кількість за 2021 рік склала 114 

звернень, що в порівнянні з 2020 роком на 22 звернення менше (було 136 

звернень). Інші питання, з якими зверталися мешканці громади були звернення з 

питань аграрної політики та земельних відносин – 16, в 2020 році було 27 

звернень; екології та природних ресурсів - 39, в 2020 році – 11 звернень; питання 

щодо діяльності органів місцевого самоврядування – 20 звернень, в 2020                     

році - 8; питання охорони здоров’я – 3 звернення, в 2020 році - 4; комунального 

господарства – 13 звернень, в 2020 – 7; сімейної та гендерної політики, захисту 

прав дітей – 9, в 2020 році – 4; житлової політики – 5 звернень; в 2020 році - 1 

звернення. 

За звітний рік до сільської ради надійшло 15 колективних звернень,               

за аналогічний період минулого року було 3 колективних звернення.  

У звітному періоді позитивно вирішено 208 порушених питань, дано 

роз’яснення - 20, відмовлено – 12.  

Особлива увага приділяється питанням, з якими звертаються інваліди, 

ветерани війни та праці, багатодітні сім’ї, особи, постраждалі від аварії на 

Чорнобильській АЕС, одинокі матері, учасники бойових дій та члени їх сімей, 

внутрішньо переміщені особи та інші громадяни, які потребують соціального 

захисту та підтримки. 

 

 

Секретар сільської ради     Ольга КЛИМЕНКО 
 

 

 

 



 

 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 4 
 

від 24 січня 2022 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про виконання повноважень у 

сфері соціального захисту 

населення за 2021 рік 

 

 Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши інформацію начальника відділу соціального захисту 

населення Нижньосироватської сільської ради – Войтенко О.М. щодо виконання  

повноважень у сфері соціального захисту населення за 2021 рік, виконавчий 

комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

 

1. Інформацію начальника відділу соціального захисту населення 

Нижньосироватської сільської ради по виконанню повноважень у сфері 

соціального захисту населення за 2021 рік прийняти до відома (додаток 1).  

2. Відділу соціального захисту населення Нижньосироватської сільської 

ради продовжити роботу по наданню соціальних послуг, відповідно до 

законодавства. 

3. Контроль за виконанням рішення залишити за сільським головою. 

 

 

Сільський голова                                  Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської ради 

«Про виконання повноважень у 

сфері соціального захисту населення 

за 2021 рік» від 24.01.2022 року № 4 

 

Виконання повноважень  

у сфері соціального захисту населення  

за 2021 рік 

Соціальний захист населення є одним із найбільш важливих напрямків 

роботи виконавчих органів сільської ради. Забезпечення потреб соціально 

вразливих верств населення в Нижньосироватській сільській раді здійснювалося 

відповідно до Програми соціального захисту населення на 2017 – 2021 роки 

Нижньосироватської сільської ради. 

Згідно Програми за 2021 рік жителям нашої громади були здійснені виплати:  

- на лікування онко та тяжкохворим жителям - 25 тис. грн.; 

- постраждалим внаслідок пожежі - 10 тис. грн.; 

- учасникам бойових дій на території інших держав (Афганістан, інші) - 16,0 

тис. грн.; 

- почесним донорам України - 9 тис. грн.; 

- особам, що постраждали від аварії на ЧАЕС І кат. (ліквідаторам) - 6 тис. 

грн.; 

- грошова допомога учасникам АТО -112,5 тис. грн. (75 Х 1500,00 грн.); 

- матері загиблого учасника АТО, Кені Надії Петрівні, матеріальна допомога 

до Дня матері - 60 тис. грн.; 

- учасникам АТО, яким встановлено статус «Інвалід війни» на вирішення 

соціально- побутових питань - 25 тис. грн.; 

- військовослужбовцям, які проходять службу за контрактом - 2 тис. грн., 

- допомогу на поховання сім’ям, в яких померлі на момент смерті були 

працездатного віку і ніде не працювали – 6 тис. грн.; 

- грошову компенсацію непрацюючим фізичним особам, які постійно 

надають послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, 

які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 30,1 

тис. грн; 

- дітям – сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування виплачено 

1,8 тис. грн. по досягненню 18 річного віку; 

- компенсація застрахованим особам, які не здійснювали свою діяльність на 

період карантинних обмежень - 12,0 тис. грн. 

9 травня було відзначено День Перемоги. Учасникам ВВв та бойових дій 

були вручені подарункові та продуктові набори.  

Щомісячно виплачувалась стипендія особам з числа інвалідів війни та 

учасників бойових дій, яким виповнилося 90 і більше років, відшкодовувались 

витрати, пов’язані з наданням пільг на послуги зв’язку та житлово – комунальні 



послуги окремим категоріям громадян, які мають право на пільги, відповідно до 

чинного законодавства. 

Для компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального 

користування у приміському сполученні використано 243,4 тис. грн., 

залізничним транспортом – 299,0 тис. грн.  

За 2021 рік спеціалістами відділу соціального захисту населення прийнято 

та сформовано 578 електронних справ, переданих відповідному органу 

соціального захисту населення із застосуванням Програмного комплексу 

«Соціальна громада», оформлено різних видів соціальної допомоги – 220; 

субсидії на тверде паливо та природний газ – 291; пільги - 67; отримання 

технічних засобів реабілітації -16.  

Здійснено передплату районної газети «Вісті громад» для пільгових 

категорій громадян в кількості 185 екземплярів на суму 38,1тис. грн. 

Питання захисту прав та законних інтересів дітей є і залишається одним із 

першочергових завдань у діяльності органів місцевого самоврядування.  

З бюджету сільської ради направлені кошти на покращення харчування 

дітей в закладах дошкільної освіти у сумі 542,0 тис. грн. (дошкільним закладам  

- 294 тис. грн., закладам загальної середньої освіти – 248,0 тис. грн.), на путівки 

для оздоровлення дітей в дитячих таборах 35 тис. грн. 

Протягом року члени комісії з питань захисту прав дітей відвідували сім’ї 

опікунів та прийомні сім’ї, з метою обстеження умов проживання. До Дня 

Святого Миколая дітям цієї категорії придбані подарункові набори. Також 

відвідувалися сім’ї, що опинилися в СЖО. Особлива увага зверталася на 

самопочуття дітей та дотримання правил гігієни. Сім’ї, які перебувають у 

складних життєвих обставинах до Дня захисту дітей отримали продуктові 

набори. 

В Нижньосироватській сільській раді ведеться квартирний облік дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування. Станом на сьогодні на обліку 

знаходяться 8 осіб.  

Діти з інвалідністю, яких на території налічується 14 осіб, направлені на 

комплексну реабілітацію та за індивідуальними програмами реабілітації 

отримали технічні засоби (ортопедичне взуття). 

Питання про підвищення рівня насилля в сім’ї також тримається на 

контролі. Створено мобільну бригаду соціально - психологічної допомоги 

особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі, яка здійснює діяльність на території Нижньосироватської 

сільської ради.  

Створені робочі групи соціального патрулювання, з метою запобігання 

переохолодженню та обмороженню в осінньо - зимовий період осіб, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, осіб похилого віку та одиноких 

осіб, осіб з інвалідністю, бездомних осіб, безпритульних дітей, дітей – сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, інших соціально вразливих верств 

населення. 



За 2021 рік отримано 57 звернень від мешканців громади з питань надання 

соціальних послуг. Після збору документів та визначення середньомісячного 

сукупного доходу сім’ї, для визначення умов надання послуг, рішення 

направлялися до КУ «Центр надання соціальних послуг Нижньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області» для подальшої роботи. 

Прийнявши участь у Пілотному проекті, від Міністерства соціальної 

політики України отримали нові меблі та комп’ютерну техніку (комп’ютери, 

ноутбуки та багатофункціональні пристрої). 

Постійно ведеться прийом громадян з питань надання житлових субсидій, 

пільг та компенсацій, а також забезпечення осіб з інвалідністю технічними 

засобами реабілітації та оформлення направлень на реабілітацію дітей з 

інвалідністю.  

Відділ соціального захисту населення тісно співпрацює з відділом Служба 

у справах дітей та КУ «Центр надання соціальних послуг Нижньосироватської 

сільської ради», який створений з метою ефективної організації діяльності у 

сфері соціального захисту населення та надання соціальних послуг. Основна 

мета діяльності – це допомога отримувачам послуг, їх сім’ям та родичам 

подолати соціальні проблеми та труднощі, зберегти незалежність та можливість 

жити у громаді нормальним життям.  

 

Начальник відділу 

соціального захисту населення                                   Олена ВОЙТЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 5 
 

 

від 24 січня 2022 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про затвердження плану роботи 

опікунської ради при виконавчому 

комітеті Нижньосироватської 

сільської ради на 2022 рік 

 

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши план роботи опікунської ради при виконавчому комітеті 

Нижньосироватської сільської ради на 2022 рік, виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

 

1. Затвердити план роботи опікунської ради при виконавчому комітеті 

Нижньосироватської сільської ради на 2022 рік (додаток 1). 
 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на голову опікунської ради 

при виконавчому комітеті Нижньосироватської сільської ради – Войтенко О.М. 

 

 

 

 

Сільський голова                                  Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток  

до рішення виконавчого комітету  

«Про затвердження плану роботи опікунської 

ради при виконавчому комітеті 

Нижньосироватської сільської ради на 2022 

рік» від 24.01.2022 р. № 5 

 

ПЛАН 

роботи опікунської ради при виконкомі  

Нижньосироватської сільської ради на 2022 рік 
 

№ 

п/п 

Вид роботи Термін Відповідальний 

1 Проводити засідання 

опікунської ради. 

за необхідністю, 

але не менше 1 разу 

на рік 

Голова опікунської ради - Войтенко О.М. 

секретар опікунської ради - Обозна О.О. 

 

2 Вести постійний облік 

сімей опікунів та 

піклувальників 

постійно Голова опікунської ради - Войтенко О.М. 

секретар опікунської ради - Обозна О.О.,  

члени опікунської ради - Дідусенко О.В.,  

Якименко А.О. 

 

3 Проводити обстеження 

умов проживання 

недієздатних осіб. 

раз у рік та за 

необхідністю 

Голова опікунської ради - Войтенко О.М. 

секретар опікунської ради - Обозна О.О. 

члени опікунської ради - Дідусенко О.В., 

Якименко А.О. 

 

 

 

Керуюча справами (секретар)  

виконавчого комітету                                            Юлія ПРОЦЕНКО 

 

 

Голова опікунської ради                                       Олена ВОЙТЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 6 
 

 

від 24 січня 2022 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про направлення недієздатної 

особи Закорко О.М. до 

психоневрологічного інтернату 

 

 

  Керуючись Постановою КабінетуМіністрів України від 14.12.2016 р.               

№ 957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний 

інтернат», відповідно до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою забезпечення належних умов проживання,                               

соціально-медичного обслуговування недієздатної особи Закорко Олександра 

Миколайовича, який за станом здоров'я потребує стороннього догляду та 

надання комплексу реабілітаційних заходів, розглянувши заяву громадянки 

Свириденко Алли Миколаївни, враховуючи висновок опікунської ради при 

виконавчому комітеті Нижньосироватської сільської ради від 19.01.2022 р., 

виконавчий комітет сільської ради вирішив:  

1. Затвердити висновок опікунської ради при виконавчому комітеті 

Нижньосироватської сільської ради про можливість направлення Закорко О.М. 

до психоневрологічного інтернату.  

2. Надати дозвіл Свириденко Аллі Миколаївні на влаштування до 

психоневрологічного інтернату недієздатного Закорко Олександра 

Миколойловича, 26.05.1963 р.н.  

3. Відділу соціального захисту населення підготувати повний пакет 

документів для влаштування повнолітньої недієздатної соби Закорко Олександра 

Миколайовича до психоневрологічного інтернату. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову опікунської ради 

при виконавчому комітеті Нижньосироватської сільської ради – Войтенко О.М. 

 
 

Сільський голова                                         Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 7 
 

 

від 24 січня 2022 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про роботу комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг 

Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області» 

за 2021 рік 

 

Керуючись п.п.3 ч. 1 ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши та обговоривши інформацію директора КУ «Центр 

надання соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради Сумського 

району Сумської області» - Гончаренко В.М., виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Інформацію директора Гончаренко В.М. про роботу КУ «Центр 

соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області»,  взяти до відома (додаток 1). 

2. КУ «Центр надання соціальних послуг  Нижньосироватської сільської 

ради Сумського району Сумської області» продовжити роботу спрямовану на 

надання соціальних послуг жителям громади, відповідно до законодавства. 

3. Контроль за виконанням рішення залишити за сільським головою. 

 

 

Сільський голова    Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

«Про роботу комунальної установи «Центр 

надання соціальних послуг 

Нижньосироватської сільської ради Сумського 

району Сумської області» за 2021 рік» від 

24.01.2022 р. № 7 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

щодо діяльності комунальної установи «Центр надання соціальних послуг 

Нижньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області»          

за 2021 рік 

Сьогодні відбувається докорінна модернізація системи соціального 

захисту населення України. Щоб наблизити соціальні послуги до людей, зробити 

їх не формальними, а адресними, індивідуальними перед нашою територіальною 

громадою постало завдання – забезпечити отримання людиною будь-якої 

соціальної послуги у своїй громаді. Тому другою сесією восьмого скликання від 

23 грудня  2020 року було прийняте рішення про створення комунальної 

установи «Центр надання соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради 

Сумського району Сумської області». Даним рішенням було затверджено 

Положення про установу та її структуру з чисельністю 9 штатних одиниць. Свою 

діяльність установа розпочала з 18 січня 2021 року. Обсяг затверджених видатків 

на фінансування установи складав 818,6 тис. грн. Фактично використано у 2021 

році 784,2 тис. грн., економія коштів у сумі 34,4 тис. грн. повернута до бюджету.  

До структури Центру входить два відділення: соціальної допомоги вдома 

та відділення соціальної роботи.  

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 

року № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних 

послуг» Центр відповідає загальним критеріям діяльності. 

Основними завданнями Центру є: 

- виявлення осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або 

перебувають у складних життєвих обставинах; 

- надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони 

потребують, з метою мінімізації або подолання таких обставин; 

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на 

запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать 

до вразливих груп населення. 

Відповідно частини 6 ст.16 Закону України «Про соціальні послуги» 

установою надається 7 базових послуг, а саме: догляд вдома, консультування, 

соціальна профілактика, соціальний супровід, соціальна адаптація, 

інформування та натуральна допомога. В першу чергу були розроблені та 

затверджені виконкомом Нижньосироватської сільської ради інформаційні 

картки на ці послуги, в яких обумовлений зміст та порядок їх надання та 

оприлюднені на офіційному сайті сільської ради.  

На момент переведення соціальних робітників до установи з 01.02.2021 

року соціальну послугу догляду вдома отримували 32 мешканці с. Нижня 



Сироватка. В ході проведеної роботи щодо виявлення потребуючих громадян 

було опрацьоване с. Старе Село і на даний час 10 осіб отримують послуги  з боку 

соціального робітника. 

Відповідно до нормативно-законодавчої бази сформовані справи на 

громадян, які звернулися за наданням соціальних послуг. Залежно від потреб 

кожного отримувача були складені індивідуальні плани надання соціальної 

послуги, в яких відображено зміст та обсяги соціальної послуги, а також  

заключено договори. У відділенні соціальної допомоги вдома послуга догляду 

вдома надається відповідно до Державного стандарту, затвердженого наказом 

Міністерства соціальної політики від 13.11.2013 року № 760 зі змінами.  

Майже половина потребуючих громадян мали право отримувати соціальні 

послуги на умовах диференційованої плати, тобто 75% від вартості послуг. 

Враховуючи ряд обставин було підняте питання щодо створення комісії з 

розгляду питань щодо звільнення від плати за надання соціальних послуг нашою 

установою. Рішенням ІІІ сесії 8 скликання  Нижньосироватської сільської ради 

від 19 лютого 2021 року була утворена зазначена комісія. На засіданні комісії 

протокольним рішенням 13 мешканців Нижньосироватської сільської ради були 

звільнені від плати за надання соціальних послуг, а 2 особам було запропоновано 

отримувати соціальні послуги на умовах диференційованої плати. 

Чисельність виявлених громадян, які потребували надання соціальних 

послуг  за 2021 рік склала 106 осіб і всі 100% були охоплені обслуговуванням, в 

т.ч. 48 мешканців громади отримали послуги у відділенні соціальної допомоги 

вдома, з них 10 осіб з 4 групою рухової активності, 5 осіб із числа ветеранів 

війни, 20 чол. - діти війни та 8 осіб з інвалідністю. За 2021 рік обстежено та 

прийнято на обслуговування  16 мешканців  громади.  Знято з обліку 8 осіб, з 

них: 5 – померли, 3 – вибули з різних причин. За звітний період середнє 

навантаження на 1 соціального робітника складає 10 чоловік. Для зручності 

обслуговування усі соціальні робітники забезпечені велосипедами, спецодягом.  

В установі запроваджене надання платних соціальних послуг. Рішенням 

виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради № 28 від 15.03.2021 

року затверджені тарифи на оплату соціальних послуг. У зв’язку з підвищенням 

мінімальної заробітної плати у грудні 2021 року були затверджені нові тарифи. 

За звітний період скористалися платними послугами 3 мешканці громади, 

надійшло коштів на спеціальний рахунок установи у сумі 1,1 тис. грн. 

Рішенням виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради № 62 

від 29 квітня 2021 року було затверджено Положення про пункт прокату 

технічних та інших засобів реабілітації у комунальній установі ЦНСП 

Нижньосироватської сільської ради. У липні 2021 року  управління соціального 

захисту населення Сумської районної державної адміністрації згідно укладеного 

договору передало до прокатного пункту 8 одиниць технічних засобів 

реабілітації на суму 55,7 тис. грн. За звітний період скористалося послугами 

прокатного пункту 2 мешканці громади. 

Важливим питанням в роботі установи є створення належних умов 



проживання підопічних в осінньо-зимовий період - забезпечення паливом, 

проведення дрібних поточних ремонтів помешкань, утеплення вікон, дверей.  Це 

питання знаходиться на постійному контролі.  

На виконання наказу Департаменту соціального захисту населення 

Сумської обласної державної адміністрації від 09.06.2021 № 56-ОД «Про 

підготовку установ соціального захисту населення до роботи в осінньо-зимовий 

період 2021-2022 років» був виданий наказ по установі від 14.06.2021 № 30-ОД 

«Про підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років», яким 

затверджена комісія з питань координації дій, пов’язаних з підготовкою до 

стабільної роботи Центру надання соціальних послуг та План заходів. В ході 

виконання Плану заходів проаналізовано стан забезпечення паливом підопічних 

та визначена потреба в його кількості на осінньо-зимовий період 2021-2022 

років, подані документи для переоформлення на призначення субсидій особам, 

які отримують соціальну послугу догляду вдома, проводилися поточні ремонтні 

роботи в помешканнях підопічних. 

Проводилася робота по залученню позабюджетних коштів для надання 

допомоги громадянам, які перебувають на обліку в установі. Зверталися з 

листами до керівників установ та організацій, які ведуть свою діяльність на 

території Нижньосироватської сільської ради з проханням надати допомогу з 

нагоди Великодніх, травневих свят та Міжнародного дня людей похилого віку. 

За рахунок спонсорської та благодійної допомоги впродовж 2021 року надана 

допомога у вигляді продуктових наборів 41 особі із числа підопічних на суму 

14,2 тис. гривень.  Завдяки співпраці з громадським об’єднанням 

«Координаційна рада громадських організацій осіб з інвалідністю Сумської 

області» потребуючі нашої установи отримали засоби особистої гігієни на суму  

0,9 тис. грн. Також співпрацювали з благодійним фондом «Зростай в родині», в 

результаті проведеної роботи 5 сімей опікунів отримали продуктові набори на 

суму 5 тис. грн. 

Проводилася робота щодо організації надання соціальної послуги 

стаціонарного догляду. Були оформлені документи та влаштований до 

Сумського геріатричного пансіонату 1 мешканець с. Нижня Сироватка. 

Також відділенням соціальної роботи проводиться відповідна робота з 

сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах. В тісній співпраці з 

Службою в справах дітей Нижньосироватської сільської ради, психологами ЗОШ 

та дитячих садочків, соціальними педагогами складалися акти оцінки потреб. 

Збиралася та аналізувалася інформація про сім’ю, встановлювалися потреби, 

визначалися причини виникнення СЖО, наявність негативного впливу на рівень 

виконання батьківських обов’язків, визначався тип випадку (простий, середньої 

складності, складний, кризовий), приймалися рішення до подальших дій. 

На підставі рішень комісії з питань захисту прав дитини та рішень 

виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради, наказом по установі у 

2021 році взято на облік 12 сімей, які опинилися в складних життєвих 



обставинах, з низ 4 сім’ї під соціальний супровід. В цих сім’ях проживає 58 осіб, 

з них 28 дорослих та 30 дітей.  

У 2021 році створена прийомна сім’я, у червні сім’я пройшла навчання в 

Сумському обласному центрі соціальних служб, а 16 листопада відповідно 

розпорядчих документів на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї 

влаштована 4-х річна дитина позбавлена батьківського піклування. Рішенням 

виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради від 30 листопада          

№ 153 прийомна сім’я взята під соціальний супровід нашою установою. 

З сім’ями проводиться відповідна робота, надаються послуги соціальної 

профілактики, соціального супроводу, консультування, інформування.  

У квітні та жовтні працівники установи пройшли навчання з підвищення 

кваліфікації з видачою свідоцтва установленого зразка за програмою «Соціальна 

робота». Постійно беремо участь у тренінгах, навчаннях, які проводить 

Сумський обласний центр соціальних служб та нарадах, які проводить 

Департамент соціального захисту населення Сумської обласної державної 

адміністрації. 

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та посиленню 

контролю за додержанням правил пожежної безпеки й охорони праці, у лютому 

та у липні 2021 року з працівниками установи був проведений інструктаж.  У 

свою чергу соціальні робітники проводили інструктаж з пожежної безпеки зі 

своїми підопічними. У листопаді 2021 року керівник установи пройшла навчання 

з перевірки знань з питань охорони праці у комунальному обласному 

підприємстві Сумської обласної ради «Навчально-виробничий центр». 

Зміцнена матеріально-технічна база установи за 2021 року на суму             

170,8 тис. грн., в т.ч. передано майно з комунальної власності 

Нижньосироватської сільської ради вартістю 154,1 тис. грн.  

Організація надання соціальних послуг на території нашої громади 

здійснюється шляхом взаємодії та тісної співпраці відділу соціального захисту 

населення, Служби у справах дітей та нашої установи. Головний                             

принцип – соціальні послуги мають бути результативними, мають допомагати 

людям долати тимчасові кризи у житті. 

 

Директор                                        Валентина ГОНЧАРЕНКО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №8 
 

від 24 січня 2022 року 

село Нижня Сироватка 

   

Про підсумки роботи відділу  

Служба у справах дітей  

Нижньосироватської сільської ради  

у 2021 році 
 

Відповідно до підпунктів 2-1, 4, пункту «б» статті 34, підпункту 2 статті  52, 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та 

обговоривши інформацію начальника відділу Служба у справах дітей 

Нижньосироватської сільської ради Козак В.В. про роботу відділу Служба у 

справах дітей у 2021 році, з метою покращення роботи з питань соціального 

захисту дітей територіальної громади, запобігання бездоглядності 

неповнолітніх, виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради 

вирішив: 

1. Інформацію начальника відділу Служба у справах дітей 

Нижньосироватської сільської ради Козак В.В. про роботу відділу взяти до 

відома (додаток 1). 

2. Визнати роботу відділу Служба у справах дітей Нижньосироватської 

сільської ради у питанні соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, задовільною. 

3. Відділу Служба у справах дітей Нижньосироватської сільської ради 

продовжити роботу спрямовану на соціальний захист дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, відповідно до законодавства. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 

справами (секретаря) виконавчого комітету Проценко Ю.П. 

 

 

Сільський голова    Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 
 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету Нижньосироватської 

сільської ради «Про підсумки роботи відділу Служба у 

справах дітей Нижньосироватської сільської ради у 2021 

році» від  24.01.2022 року № 8  

Звіт відділу Служба у справах дітей  

Нижньосироватської сільської ради за 2021 рік 

Відповідно до законів України «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування» здійснення соціально-правового 

захисту дітей покладається на відділ Служба у справах дітей. Відділ здійснює 

захист прав дитини, представляє інтереси дітей в судах, забезпечує діяльність 

щодо усиновлення та сімейних форм виховання, веде справи з опіки та 

піклування над дітьми, вирішує численні спори між батьками щодо спілкування 

з дитиною та визначення місця її проживання, здійснює захист житлових прав 

дітей, веде справи дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах тощо. 

Робота відділу спрямована на збереження для дитини її біологічної родини, 

зменшення кількості дітей, які перебувають поза сімейним оточенням, сприяння 

створенню умов для виховання відповідального батьківства. Саме тому 

основним напрямком роботи відділу Служба у справах дітей є вчасне виявлення 

таких сімей та проведення з ними відповідної профілактично-виховної роботи. 

З цією метою відділом налагоджена тісна взаємодія з КУ «Центр надання 

соціальних послуг Нижньосироватської сільської ради», освітянськими, 

медичними закладами на території сільської ради, правоохоронними органами та 

іншими відділами сільської ради. 

На первинному обліку відділу Служба у справах дітей Нижньосироватської 

сільської ради перебуває 24 дитини, з них 8 дітей-сиріт та 16 дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Всього сімейними формами виховання охоплено 18 

дітей, що становить 79,2 % від загальної кількості дітей із первинного обліку.  

Протягом 2021 року з первинного обліку знято 2 дітей, у зв’язку з 

досягнення повноліття та взято на первинний облік 6 дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Також в цьому році з метою допомоги дітям, які 

втратили піклування біологічних батьків,  захисту їх прав щодо проживання у 

сім’ї в громаді створено вже другу прийомну сім’ю. 

На території Нижньосироватської сільської ради в прийомних сім’ях та 

сім’ях опікунів/піклувальників проживає 13 статусних дітей, з них 6 дітей з 

інших територій. 

Одним із основних напрямків роботи відділу Служба у справах дітей є 

робота з виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Так, 

на обліку дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах відділу 

перебуває 24 дитини, батьки яких ухиляються від виконання батьківських 

обов’язків. Тому одним із основних завдань залишається недопущення 

вилучення дітей із сім’ї та відновлення функціональної спроможності батьків 



виховувати дітей. З цією метою здійснюються систематичні обстеження умов 

проживання дітей у таких сім’ях, проводяться індивідуальні бесіди з батьками та 

дітьми. 

Позитивним є те, що як результат роботи у 2021 році 1 дитину було 

повернуто на виховання у біологічну родину. 

Відділ Служба у справах дітей також забезпечує діяльність 

міждисциплінарної команди для організації соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах на території Нижньосироватської 

сільської ради, шляхом формування її персонального складу на підставі 

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

перебуває в складних життєвих обставинах. 

Службою проводяться обстеження умов проживання та виховання дітей в 

сім’ях опікунів/піклувальників, прийомних сім’ях, з метою перевірки умов 

проживання дітей, їх матеріального забезпечення, дотримання законних прав та 

інтересів підопічних, ознайомлення зі змінами в законодавстві та надання 

консультації. 

Усі діти, які перебувають під опікою/піклуванням чи в прийомній сім’ї 

мають належні умови проживання, відпочинку, забезпечені всім необхідним 

необхідним для належного розвитку, виховання та навчання. 

З метою сприяння забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону 

здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток діє 

Комісія з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Нижньосироватської сільської ради. За 2021 рік проведено 14 засідань комісії, на 

яких розглянуто 31 питання. 

На відділ Служба у справах дітей покладено завдання щодо захисту 

житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Також під постійним контролем перебуває питання вчасної 

постанови на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Протягом 2021 року на квартирний облік поставлено 1                         

дитину-сироту і 2 дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Відділом Служба у справах дітей систематично проводиться інформаційно-

роз’яснювальна робота щодо популяризації сімейних форм виховання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

За 2021 рік відділом підготовлено 2 позовних заяви до суду: одна про 

відібрання дітей без позбавлення батьківських прав, а друга про позбавлення 

батьківських прав. Обидва позови задоволено судом. 

Покладені на відділ Служба у справах дітей обов’язки виконуються в 

повному обсязі, не допускаються зриви термінів розгляду звернень та заяв 

громадян, виконання нормативних документів.  

Начальник відділу Служба у      Вікторія КОЗАК 

справах дітей Нижньосироватської  

сільської ради 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 9 
 

від 24 січня 2022 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про затвердження плану роботи 

відділу Служба у справах дітей 

Нижньосироватської сільської ради  

на 2022 рік 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 24.09.2008 року № 866 

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

дитини», Закону України від 13.01.2015 року № 2342-ІV «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», керуючись ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Нижньосироватської 

сільської ради вирішив: 

1. Затвердити План роботи відділу Служба у справах дітей 

Нижньосироватської сільської ради на 2022 рік (додаток 1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

(секретаря) виконавчого комітету Проценко Ю.П. 

 

 

 

Сільський голова                                               Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



Додаток 1  

до рішення ввиконавчого комітету «Про 

затвердження плану роботи відділу Служба 

у справах дітей Нижньосироватської 

сільської ради на 2022 рік» 

від 24.01.2022 року № 9 

 

План роботи відділу Служба у справах дітей  

Нижньосироватської сільської ради на 2022 рік 

№ з/п Найменування заходу Термін 

виконання 

Відповідаль

ні за 

виконання 

Примітка 

1. Організація та участь у роботі комісії з питань 

захисту прав дитини при виконавчому комітеті 

Нижньосироватської сільської ради 

щомісячно та 

за потребою 

Козак В.В.  

2.            Організація та проведення разом з іншими 

структурними підрозділами сільської ради, 

уповноваженими підрозділами Національної 

поліції заходів щодо соціального захисту дітей, 

виявлення причин, що загрожують дитячому 

життю, зумовлюють дитячу бездоглядність та 

безпритульність. 

протягом 

року 

Козак В.В.  

3. Організація та участь у семінарах, нарадах з 

питань соціального захисту дітей, в тому числі 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, запобігання дитячій 

бездоглядності та профілактики 

правопорушень серед них. 

протягом 

року 

Козак В.В.  

4. Прийом та розгляд звернень громадян з 

питань, що стосуються соціального захисту 

дітей. 

протягом 

року 

Козак В.В.  

5. Підготовка та подання статистичної звітності в 

установленому порядку. 

щоквартально Козак В.В.  

6. Робота щодо здійснення захисту особистих та 

майнових прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

протягом 

року 

Козак В.В.  

7. Ведення обліку дітей, які залишилися без 

батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та дітей, 

які перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

протягом 

року 

Козак В.В.  

8. Перевірка умов проживання та виховання дітей 

у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних 

сім’ях. Контроль за діяльністю опікунів та 

піклувальників. 

постійно Козак В.В.  

9. Участь у судових засіданнях стосовно захисту 

прав дітей. 

за потребою Козак В.В.  



 

Керуюча справами (секретар)  

виконавчого комітету      Юлія ПРОЦЕНКО 

  

 

 

 

 

 

\ 

 

 

10. Організація роботи щодо своєчасного 

виявлення та обліку дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах . 

постійно   

11. Влаштування дітей, які залишилися без 

батьківського піклування. 

за потребою   

12. Робота з сім’ями, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, щодо недопущення 

дитячої бездоглядності, безпритульності та 

вилучення дітей з сімейного середовища. 

постійно Козак В.В.  

13. Перевірка чинного законодавства щодо 

неповнолітніх, які працюють на підприємствах 

Нижньосироватської сільської ради. 

за потребою Козак В.В.  

14. Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо 

популяризації сімейних форм виховання 

постійно Козак В.В.  

15. Участь в семінарах, нарадах та інших заходах 

служби у справах дітей Сумської районної 

державної адміністрації та Сумської обласної 

державної адміністрації. 

за потребою Козак В.В.  

16. Збір пакету документів для своєчасного 

внесення достовірної інформації в ЄІАС 

«Діти» щодо обліку дітей, які залишилися без 

батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування та дітей, 

які перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

постійно Козак В.В.  

17. Здійснювати заходи щодо попередження 

насильства в сім’ї або реальної загрози його 

вчинення. 

за потребою Козак В.В.  

18. Надання методичної, консультаційної 

допомоги громадянам з питань опіки та 

піклування, розвитку альтернативних сімейних 

форм виховання та захисту законних прав та 

інтересів дітей. 

за потребою Козак В.В.  



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 10 
 

від 24 січня 2022 року 

село Нижня Сироватка 

   

Про затвердження плану роботи 

Комісії з питань захисту прав дитини  

на 2022 рік 

  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року 

№ 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язані із захистом 

прав дитини», керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши план роботи Комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті Нижньосироватської сільської ради на 2022 рік, 

виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

1. Затвердити  план  роботи  Комісії з  питань  захисту  прав  дитини  при 

виконавчому комітеті Нижньосироватської сільської ради на 2022 рік                    

(додаток 1). 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

Служба у справах дітей Козак В.В. 

  

  

  

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету «Про 

затвердження плану роботи Комісії з питань 

захисту прав дитини на 2022 рік» 

від  24.01.2022 року № 10 

  

План роботи 

Комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті  

на 2022 рік 

 
№ 

п/п 

Вид роботи Термін 

1. Проведення засідань комісії  1 раз на місяць 

(позапланові за 

необхідності) 

2. Розгляд заяв, звернень та повідомлень громадян, батьків та опікунів щодо 

захисту прав дітей. 

постійно 

3. Затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

за необхідності 

4. Затвердження персонального складу міждисциплінарної команди для 

організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах на території Нижньосироватської сільської ради. 

за необхідності 

5. Розгляд питань, у тому числі спірних, які потребують колегіального 

вирішення, зокрема: 

- подання відділом Служба у справах дітей Нижньосироватської сільської 

ради заяви та документів для реєстрації народження дитини, батьки якої 

невідомі, дитини покинутої у пологовому будинку, іншому закладі охорони 

здоров’я; 

- доцільності надання дозволу бабусі, дідусю, іншим родичам дитини забрати 

її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не 

зробили батьки дитини; 

- доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки 

та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання 

дитини у батьків без позбавлення батьківських прав; 

- вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та 

імені дитини; 

- вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини; 

- вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та 

визначення способів такої участі; 

- підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі 

України; 

- доцільності побачень з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських 

прав; 

- визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування; 

- доцільності встановлення і припинення опіки, піклування; 

- стану утримання і виховання дітей у  сім’ях опікунів, піклувальників, в 

прийомних сім’ях; 

- стану збереження майна, право власності на яке або право користування 

 

 

у разі потреби 

 

 

 

у разі звернення 

 

 

у разі потреби 

 

 

 

у разі звернення 

 

у разі звернення 

 

у разі звернення 

 

у разі потреби 

 

у разі звернення 

 

у разі потреби 

 

у разі звернення 



яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

- розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, 

піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми 

правами; 

- доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, 

позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, 

іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування; 

- надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів; 

- інші питання, пов’язані із захистом прав дітей. 

 

лютий 

 

квітень 

 

 

у разі звернення 

 

 

у разі потреби 

 

у разі звернення 

за необхідності 

 

6. Розгляд підготовлені суб’єктами соціальної роботи матеріали про стан сім’ї, 

яка опинилася в складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій 

існує ризик відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків без 

позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, дитина з якої влаштовується до 

закладу інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове 

перебування за заявою батьків і за результатами розгляду цих матеріалів 

подає уповноваженим суб’єктам рекомендації  щодо: 

- взяття під соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах та сімей, в яких порушуються права дитини (завершення або 

продовження у разі необхідності строку соціального супроводу); 

- направлення (у разі потреби) батьків, які неналежно виконують батьківські 

обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до 

суб’єктів соціальної роботи, які відповідно до компетенції розробляють та 

впроваджують такі програми. 

за поданням 

уповноважених 

суб’єктів 

7. Розгляд питання щодо обгрунтованості наявності поважних причин, у 

зв’язку з якими опікун чи піклувальник несвоєчасно подали заяву для 

продовження виплати допомоги на дітей, над якими встановлено 

опіку/піклування, а також приймає рішення про доцільність виплати 

допомоги за минулий період. 

протягом року 

                                     

 
 

Керуюча справами (секретар)  

виконавчого комітету      Юлія ПРОЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ №11 
 

від 24 січня 2022 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про зняття з первинного обліку 

дитини-сироти Синяговського  

Євгена Михайловича,  

23.01.2004 року народження 

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 28 Порядку 

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

прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

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

захистом прав дитини», враховуючи рішення комісії з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради №4 від 

24.01.2022 року, з метою врегулювання правового статусу особи, виконавчий 

комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

1. Зняти Синяговського Євгена Михайловича, 23.01.2004 року народження, 

з первинного обліку відділу Служба у справах дітей Нижньосироватської 

сільської ради  та вважати таким, що втратив правовий статус дитини-сироти у 

зв’язку з досягненням повноліття. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

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

 

 

Сільський голова     Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 12 
 

від 24 січня 2022 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про тимчасове влаштування  

дитини-сироти Скрипченка  

Стєпана Сергійовича 

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 31 Порядку 

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

прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

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

захистом прав дитини», враховуючи рішення комісії з питань захисту прав 

дитини виконавчого комітету Нижньосироватської сільської ради №3 від 

21.01.2022 року, з метою захисту інтересів дитини, виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

1. Тимчасово влаштувати дитину-сироту Скрипченко Стєпана Сергійовича, 

03.02.2012 р.н., в родину до Скрипченка Сергія Миколайовича, 07.02.1977 р.н., 

який проживає за адресою: м. Суми,  вул. Твардовського, буд.1 А, до подальшого 

вирішення питання щодо влаштування дитини. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

Служба у справах дітей Козак В.В. 

 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 13 
 

від 24 січня 2022 року 

село Нижня Сироватка 
 

Про заходи забезпечення 

безаварійного пропуску 

льодоходу, повені та дощових 

паводків у весняний період на 

території Нижньосироватської 

сільської ради у 2022 році 

 

Керуючись статтею 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та Кодексом цивільного захисту України, з метою забезпечення 

готовності та оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних 

ситуацій, пов’язаних із паводками, повенями та льодоходами, виконавчий 

комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
 

1. Затвердити заходи забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, 

повені та дощових паводків у весняний період на території Нижньосироватської 

сільської ради у 2022 році (додаток 1). 

2. Затвердити склад оперативної групи для керівництва роботами у випадку 

надзвичайних ситуацій з пропуску льодоходу, повені та дощових паводків на 

території Нижньосирповатської сільської ради у 2022 році (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову. 
 

 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 

 



Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету  

«Про заходи забезпечення безаварійного 

пропуску льодоходу, повені та дощових 

паводків у весняний період на території 

Нижньосироватської сільської ради у 2022 

році» від 24.01.2022 № 13 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету  

Нижньосироватської сільської ради 

від 24.01.2022 № 13 

Сільський голова 

____________Вячеслав СУСПІЦИН 

 

Заходи 

забезпечення безаварійного пропуску льодоходу, повені та дощових паводків у весняний період на території 

Нижньосироватської сільської ради у 2022 році 

№ 

п/п 

Назва заходу Відповідальні виконавці Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1. Уточнити зони можливого виникнення 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з паводком та  

перелік об'єктів, яким можуть загрожувати повінь і 

льодохід 

Виконавчий комітет сільської ради 

Староста Старосільського старостинського 

округу  

до 25.02.2022  

2. Забезпечити своєчасне оповіщення населення, 

робочого персоналу про можливу загрозу повені та 

її масштаби 

Староста Старосільського старостинського 

округу  

Виконавчий комітет сільської ради 

 

з початком  

перепуску 

льодоходу 

3. Забезпечити готовність до дій у разі загрози та 

виникнення надзвичайних ситуацій під час повеней 

та льодоходу  

Виконавчий комітет сільської ради 

Староста Старосільського старостинського 

округів  

КПРЕЖ «Господар» 

 

з початком  

перепуску 

льодоходу 



4. Здійснити перевірку стану гідротехнічних споруд, 

провести обстеження прибережних захисних смуг 

річок Псел, Сироватка на предмет захаращеності 

чагарником, поваленими деревами та сміттям 

КПРЕЖ «Господар» 

Виконавчий комітет сільської ради 

Староста Старосільського старостинського 

округу  

 

до 25.02.2022 

 

5. Для збільшення пропускної спроможності 

водотоків провести розчистку прибережних смуг 

річок Псел, Сироватка від молодої порослі, 

рослинних залишків, повалених дерев та сторонніх 

предметів 

КПРЕЖ «Господар» 

Виконавчий комітет сільської ради 

Староста Старосільського старостинського 

округу  

 

до початку 

перепуску 

льодоходу 

6. Забезпечити необхідний запас медикаментів, 

організацію роботи служб швидкої допомоги для 

евакуації хворих із зон можливого підтоплення 

 

КНП «Центральна АЗПСМ 

Нижньосироватської сільської ради» 

до 10.03.2022  

7. Організувати роз’яснювальну роботу в навчальних 

закладах щодо запобігання нещасних випадків в 

період повені 

Відділ освіти, культури, молоді, спорту та 

туризму 

до 10.03.2022  

8. Забезпечити громадський порядок в місцях 

проведення протипаводкових заходів 

Дільничний офіцер поліції  з початком  

перепуску 

льодоходу 

 

9. Придбати нормативні реагенти, знезаражуючі 

засоби і реактиви для очищення та знезараження 

питної води 

Виконавчий комітет сільської ради 

 

до 20.03.2022  

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                  Юлія ПРОЦЕНКО 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету                  
«Про заходи забезпечення безаварійного 

пропуску льодоходу, повені та дощових 

паводків у весняний період на території 

Нижньосироватської сільської ради у 2022 

році» від 24.01.2022 № 13 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення виконавчого комітету  

Нижньосироватської сільської ради 

від 24.01.2022 № 13 

Сільський голова 

___________Вячеслав СУСПІЦИН 

 

Склад 

оперативної групи для керівництва роботами у випадку надзвичайних 

ситуацій з пропуску льодоходу, повені та дощових паводків на території 

Нижньосироватської сільської ради у 2022 році 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада 

1 2 3 

1. Суспіцин Вячеслав Юрійович Сільський голова 

 

2. Клименко Ольга Миколаївна 

 

Секретар сільської ради 

3. Єременко Сергій Васильович Староста Старосільського старостинського 

округу 

4. Фесенко Любов Юріївна Начальник відділу земельних відносин, 

містобудування, архітектури та благоустрою 

5. Шафоростова Альона Іванівна Начальник відділу освіти, молоді, спорту та 

туризму Нижньосироватської сільської ради 

6. Бойчин Володимир Михайлович Головний лікар КНП Центральна АЗПСМ 

Нижньосироватської сільської ради 

7. Теліженко Олександр 

Миколайович 

Директор комунального підприємства 

«Господар» 

 

8.  Обозна Олена Олександрівна Спеціаліст загального відділу (правового 

забезпечення) 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітет                                                         Юлія ПРОЦЕНКО 



 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 14 
 

від 24 січня 2022 року 

село Нижня Сироватка 

 

Про встановлення тарифів на 

теплову енергію її 

транспортування та постачання 

ТОВ «Сумирайтепломережа» 

 

Керуючись пунктом 2 статті 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 13, 20 Закону України «Про 

теплопостачання», пунктом 13 розділу 2 «Порядку розгляду органами 

місцевого самоврядування розрахунків тарифів на  теплову енергію, її 

виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на 

комунальні послуги, поданих для їх встановлення» затвердженого Наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 12.09.2018 № 239 та розглянувши звернення ТОВ 

«Сумирайтепломережа» від 04.01.2022 № 20, виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

1. Встановити ТОВ «Сумирайтепломережа» тариф на теплову енергію її 

транспортування та постачання для опалення бюджетних закладів, що 

знаходяться на території Нижньосироватської сільської ради на рівні 2806,86 

гривень, а саме: 

- тариф на теплову енергію – 2360,12 грн./Гкал без ПДВ; 

- тариф на транспортування теплової енергії – 423,93 грн./Гкал без ПДВ; 

- тариф на постачання теплової енергії – 22,81 грн./Гкал без ПДВ. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Нижньосироватської сільської ради «Про встановлення тарифів на теплову 

енергію ТОВ «Сумирайтепломережа»» від 30.07.2021 року № 113. 

3. Ввести в дію затверджені тарифи з 01.02.2022 року.  

4. Відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму оприлюднити 

рішення на офіційному веб-сайті Нижньосироватської сільської ради. 

 

 

Сільський голова                                                       Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 



  

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 15 

 

від  24 січня 2022 року                         

село Нижня Сироватка 

 

Про створення мобільної групи 

з контролю за дотриманням 

карантинних вимог на території 

Нижньосироватської сільської 

ради 

 

Відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», статті 255 КУпАП,  пункту 18 постанови Кабінету Міністрів України 

від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2», враховуючи негативні соціально-економічні 

наслідки пандемії COVID-19 та зростання коефіцієнту виявлення випадків 

інфікування коронавірусною хворобою на території громади, з метою 

зменшення рівня інфікування коронавірусною хворобою, виконавчий комітет 

Нижньосироватської сільської ради вирішив: 

1. Створити мобільну групу з контролю за дотриманням карантинних 

вимог на території Нижньосироватської сільської ради у складі: 

- Суспіцин Вячеслав Юрійович, сільський голова; 

- Клименко Ольга  Миколаївна, секретар сільської ради; 

- Єременко Сергій Васильович, староста Старосільського 

старостинського округу Нижньосироватської сільської ради; 

- Обозна Олена Олександрівна, спеціаліст загального відділу (правового 

забезпечення) сільської ради; 

- Бойчин Володимир Михайлович, директор КНП «Центральна АЗПСМ        

с. Нижня Сироватка» НСР; 

- Сащенко Оксана Миколаївна,  сімейний лікар «АЗПСМ с. Старе Село» 

КНП «Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка» НСР; 

- Представник Національної поліції (за згодою); 

- Представник Держпродспоживслужби  (за згодою). 



2. Мобільній групі здійснювати контроль за дотриманням встановленого 

на території карантину правового режиму, перевірку документів, що 

посвідчують особу та документів, що підтверджують вакцинацію від                    

COVID-19, негативний результат тестування або одужання особи від 

зазначеної хвороби, а також складати протоколи про адміністративні 

правопорушення за частиною першою та другою статті 443 КУпАП. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову. 

 

 

Сільський голова       Вячеслав СУСПІЦИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ № 16 
 

від 24 січня 2022 року 

село Нижня Сироватка 
  

Про продовження дозволу на 

тимчасове порушення благоустрою 

за адресою: с. Нижня Сироватка 

вул. Набережна, біля буд. 81 

 

 Керуючись підпунктом 17 пунктом «а» частиною 1 ст. 30 Закону України 

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

«Про благоустрій населеного пункту» та розглянувши заяву старшого майстра 

Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи                            

«Сумигаз» - Махітко В.П. щодо продовження дозволу на тимчасове 

порушення благоустрою за адресою: Сумська область, Сумський район,                    

с. Нижня Сироватка, вул. Набережна, біля буд. 81, в зв’язку з тим, що 

проведенням земляних робіт (відключення боржника) не виконувалися, 

виконавчий комітет Нижньосироватської сільської ради вирішив: 
  

1. Продовжити Акціонерному товариству «Оператор газорозподільної 

системи «Сумигаз» дозвіл на тимчасове порушення благоустрою за адресою: 

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

буд. 81 до 19.04.2022. 

 2. Відповідальною особою за порушення та відновлення благоустрою 

при виконанні земляних робіт призначити – Махітко Володимира Петровича. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

відділу земельних відносин, благоустрою, містобудування та архітектури 

Нижньосироватської сільської ради – Фесенко Л.Ю. 

 

 
 

Сільський голова      Вячеслав СУСПІЦИН 
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