НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕВ’ЯТА (ПОЗАЧЕРГОВА) СЕСІЯ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 15 лютого 2022 року
село Нижня Сироватка
Про звіт сільського голови
Заслухавши звіт сільського голови Суспіцина Вячеслава
Юрійовича про роботу Нижньосироватської сільської ради та діяльність її
виконавчих органів у 2021 році, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила:
1. Затвердити звіт сільського голови про роботу Нижньосироватської
сільської ради та діяльність її виконавчих органів за 2021 рік (додаток 1).

Сільський голова

Вячеслав СУСПІЦИН

Додаток 1 до рішення 9 (позачергової) сесії
8 скликання Нижньосироватської сільської
ради «Про звіт сільського голови» від 15.02.2022
р.

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, ЗДО (я/с) «Золотий ключик», ЗДО (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 тис. 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 пожежногорятувального 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 «СПАРГОС».

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 загальноїпрактики 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 загальноїпрактики 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 новорічноріздвяних 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 фестиваліконкурсі 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, інформаційнодокументальні 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 культурноспортивному 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 дітейсиріт 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
Секретар сільської ради

Вячеслав СУСПІЦИН
Ольга КЛИМЕНКО

