
Додаток
до Програми економічного та соціального  
розвитку Миколаївської сільської громади на 
2019 рік затвердженої рішенням  сесії 
7 скликання 22.12.2018 року № 

ЗАХОДИ
по виконанню Програми економічного та соціального розвитку

Миколаївської сільської громади на 2019 рік
№ за
п\п

Зміст робіт, заходів по виконанню програми Джерела Фінансування Прогнози обсягів 
фінансування тис. грн.

Термін Виконання Відповідальні
 за виконання

                                                              I.Реформування і розвиток житлово-комунального господарства
1.1 Капітальний ремонт будівлі сільської ради (заміна 

вікон, внутрішніх приміщень) по вул. Шевченка, 1 с. 
Миколаївка Миколаївської сільської ради Сумського 
району Сумської області

 Місцевий бюджет 300.00 ІІ-IІІквартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.2 Заміна газових котлів в адмінприміщеннях 
Миколаївської сільської ради (с. Миколаївка, 
с.Кекине)

Місцевий бюджет 50.00    I – II квартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.3 Реконструкція вуличного освітлення с. Бурчак 
Миколаївської сільської ради Сумського району 
Сумської області

Місцевий бюджет 100.00
I I - I I I  квартал

Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.4 Реконструкція вуличного освітлення с. Миколаївка 
Миколаївської сільської ради Сумського району 
Сумської області

Місцевий бюджет 600.00
I I - I I I  квартал

Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.5 Реконструкція вуличне освітлення по вул. 
Гагаріна в с. Перехрестівка, Сумського району, 
Сумської області 

Місцевий бюджет
100.00 IІквартал Сектор житлово- 

коммунального 
господарства

1.6 Реконструкція вуличне освітлення по вул. 
Прянішнікова, вул. Козацька, вул. Цегельний 
завод в с. Рогізне, Сумського району, Сумської 
області 

Місцевий бюджет

160,00 IІІквартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.7 Реконструкція вуличне освітлення по вул. 
Іванова, вул. Першотравнева в с. Мар’ївка, 
Сумського району, Сумської області 

Місцевий бюджет
100.00 IІІквартал Сектор житлово- 

коммунального 
господарства

1.8 Реконструкція вуличне освітлення по вул. 
Першотравнева, Перемоги, Зарічна, Шкільна, 
Польова, Молодіжна в с. Капітанівка, Сумського
району, Сумської області

Місцевий бюджет
200,00 IІІквартал Сектор житлово- 

комунального  господарства



1.9 Придбання та встановлення лічильників обліку 
електроенергії на вуличне освітлення в 
населених пунктах

Місцевий бюджет 50.00 IІквартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.10 Придбання обладнання для артскважин та 
водонапірних башт сільської ради

 Місцевий бюджет 300.00 І-IІквартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.11 Поточний ремонт водопровідних мереж 
Миколаївської сільської ради

 Місцевий бюджет 200.00 І-IІквартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.12 Проведення лабораторних досліджень якості та 
безпечності води водопровідних мереж 

 Місцевий бюджет 10.00 І-IІквартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.13 Капітальний ремонт артезіанської свердловини в с. 
Постольне Миколаївської сільської ради Сумського 
району Сумської області

 Місцевий бюджет 200.00 І-IІквартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.14 Придбання матеріалів та послуги по розмежуванню 
показників лічильник електроенергії  на 
артскважинах сільської ради

 Місцевий бюджет 80.00 І-IІквартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.15 Реконструкція водопровідних мереж по вул. 
Перемоги в с. Миколаївка Сумського району, 
Сумської області

Місцевий бюджет 600.00 І І І - V I  к в а р т а л Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.16 Реконструкція водопровідних мереж в с. 
Северинівка Сумського району, Сумської області

Місцевий бюджет
Державний бюджет

900.00 І І І - V I  к в а р т а л Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.17 Реконструкція водопровідних мереж в с. Рогізне 
Сумського району, Сумської області

Місцевий бюджет
Державний бюджет

700.00 І І І - V I  к в а р т а л Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.18 Виготовлення проекту Реконструкція 
каналізаційної системи с. Миколаївка вул. 
Молодіжна

Місцевий бюджет 250.00 ІI квартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.19 Встановити  водоміри на артезіанські скважини 
Миколаївської сільської ради

Місцевий бюджет 100.00 ІI квартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.20 Придбання матеріалу для виготовлення  павільйонів 
шахтних колодязів

Місцевий бюджет 130.00 I  квартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.21 Поточний ремонт, благоустрій  і очистка шахтних 
колодязів

Місцевий бюджет 200.00

Протягом року

Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.22 Придбання будівельних матеріалів для благоустрою 
населених пунктів сільської ради

 Місцевий бюджет 200.00 ІI квартал Сектор житлово- 
коммунального 



господарства

1.23 Капітальний ремонт дороги комунальної власності 
по вул. _______________ в с. Марївка Миколаївської 
сільської ради Сумського району Сумської області

 Місцевий бюджет 400.00 ІІ-IІІквартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.24 Капітальний ремонт дороги по вул. Набережна в с. 
Миколаївка Миколаївської сільської ради Сумського 
району Сумської області

 Місцевий бюджет 400.00 ІІ-IІІквартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.25 Капітальний ремонт дороги комунальної власності 
по вул.Шевченка с. Склярівка Миколаївської 
сільської ради Сумського району Сумської області

 Місцевий бюджет
Державний бюджет

300.00 ІІквартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.26 Капітальний ремонт дороги комунальної власності 
по вул.Шевченка с.Миколаївка Миколаївської 
сільської ради Сумського району Сумської області

 Місцевий бюджет 1200.00 ІІ-IІІквартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.27 Розчистка доріг комунальної власності 
Миколаївської сільської ради Сумського району 
Сумської області від снігу( заключення договорів із 
підприємствами)

Місцевий бюджет 125.00 I- ІV квартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.28 Ремонт доріг загального користування місцевого 
значення:

- Миколаївка –Спаське – Капітанівка;

- Софіївка – Капітанівка;

- Постольне – Миколаївка – Кровне.

Державний бюджет
Місцевий бюджет

1000.00
1000.00

ІІІ квартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.29 Поточний  ямковий ремонт доріг загального 
користування 

Місцевий бюджет 370.00 IІквартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.30 Озеленення місць загального користування на 
території Миколаївської сільської ради

Місцевий бюджет 100.00 Протягом року Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.31  Поточний  ремонт, упорядкування та озеленення 
території  меморіальних комплексів Воїну – 
визволителю  Миколаївської сільської ради 
Сумського району Сумської області

Місцевий бюджет 170.00 Iквартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.32 Благоустрій території меморіальної стіни в
 с. Капітанівка, с. Кровне  Миколаївської сільської 
ради Сумського району Сумської області

Місцевий бюджет 150.00 IІквартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.33 Виготовлення генерального плану с. Миколаївка 
Миколаївської сільської ради Сумського району 
Сумської області

Місцевий бюджет 200.00 ІІ квартал Відділ земельних 
відносин сільської ради



1.34 Виготовлення генерального плану с. Постольне 
Миколаївської сільської ради Сумського району 
Сумської області

Місцевий бюджет 200.00 ІІ квартал Відділ земельних 
відносин сільської ради

1.35 Виготовлення генерального плану с. Мар’ївка 
Миколаївської сільської ради Сумського району 
Сумської області

Місцевий бюджет 200.00 ІІ квартал Відділ земельних 
відносин сільської ради

1.36 Виготовлення нормативно-грошової оцінки 
населених пунктів Миколаївка, Спаське,Кровне 
,Руднівка Миколаївської сільської ради Сумського 
району Сумської області

Місцевий бюджет 500.00 ІІ квартал Відділ земельних 
відносин сільської ради

1.37 Виготовлення проекту території громади 
Миколаївської сільської ради Сумського району 
Сумської області

Місцевий бюджет 150.00 ІІ квартал Відділ земельних 
відносин сільської ради

1.38 Виготовлення топографічної зйомки населених
пунктівРогізне, Гриценкове, Соколине,
Васюківщина, Линтварівка, Лікарське,

Степаненкове, Кровне, Руднівка  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області

Місцевий бюджет 350.00 II квартал

Відділ земельних 
відносин сільської ради

1.39 Ліквідація стихійних звалищ на території 
Миколаївської сільської громади

Місцевий бюджет 100.00 ІІ квартал Відділ земельних 
відносин сільської ради

1.40 Виготовити проекти відведення земельних ділянок    
на яких розміщені комунальні заклади Миколаївської
сільської ради

Місцевий бюджет 150.00 ІІ квартал Відділ земельних 
відносин сільської ради

1.41 Придбання табличок назв  вулиць сіл, селищ 
Миколаївської сільської ради Сумського району 
Сумської області

Місцевий бюджет 150.00 І I  квартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.42 Утримання протирадіаційної захисної споруди (ПРУ) Місцевий бюджет 50.00 I I - I I I  квартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.43 Видалення сухостійних та аварійних дерев на 
території Миколаївської сільської ради Сумського 
району Сумської області

Місцевий бюджет 100.00 I I - I I I  квартал Відділ земельних 
відносин сільської ради

1.44 Будівництво лінії по сортуванню твердих 
побутових відходів на території Миколаївської 
сільської ради Сумського району Сумської 
області

Державний бюджет
Місцевий бюджет

3500,000
250,00 - проект

I - I I  квартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства 

1.45 Будівництво, капітальний, поточний ремонт 
зупинок громадського транспорту на дорогах 
місцевого значення

Місцевий бюджет 200.00 Н а  п р о т я з і  р о к у Виконавчий комітет



1.46 Благоустрій території кладовищ в селах 
Миколаївської сільської ради Сумського району 
Сумської області

Місцевий бюджет 100.00 І I - I I І  квартал Виконавчий комітет

1.47 Придбання матеріалів для огорожі та навісу для 
зберігання комунальної техніки сільської ради

Місцевий бюджет 150.00 І I - I I І  квартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.48 Придбанння паливно-мастильних матеріалів для
комунальної техніки та інвентарю сільської ради

Місцевий бюджет 200.00 I I І  квартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.49 Придбання асфальтно-бетонної суміші для 
ремонту комунальних доріг сільської ради

Місцевий бюджет 200.00 I I І  квартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.50 Придбання щебня б/у для ремонту доріг 
комунальної власності

Місцевий бюджет 80.00 I I І  квартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.51 Послуги по перевезенню щеня б/у Місцевий бюджет 200.00 I I І  квартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.52 Поліпшення технічного стану водойми 
с.Северинівка

Місцевий бюджет I І  квартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.53 Поліпшення технічного стану водойми 
с.Соколине

Місцевий бюджет I I І  квартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.54 Виготовлення проектно кошторисної 
документації по капітальному ремонту 
гідроспоруд в с. Бурчак, Миколаївка, Кекине

Місцевий бюджет 400.00 I І  квартал Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

1.55 Придбання приладів відео спостереження для 
адмін.. будівлі с.Кровне

Місцевий бюджет 20.00 I І  квартал Виконавчий комітет

1.56 Придбання меблів для виконавчого комітету та 
структурних підрозділів виконавчого комітету 
Миколаївської сільської ради Сумського району 
Сумської області

Місцевий бюджет 50.00 I І - I I  квартал Виконавчий комітет

1.57 Придбання компютерної техніки для виконавчого 
комітету та структурних підрозділів виконавчого 
комітету Миколаївської сільської ради Сумського 
району Сумської області

Місцевий бюджет 50.00 I - I I  квартал Виконавчий комітет

1.58 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 
ситуацій та наслідків стихійного лиха

Місцевий бюджет 50.00 Протягом року Сектор житлово- 
коммунального 
господарства

ВСЬОГО



II.СОЦІАЛЬНАПОЛІТИКА

2.1 Поточний ремонт покрівлі  приміщення для  
розміщення Центру надання адміністративних 
послуг  по вул. Шевченка,1 в с. Миколаївка 
Миколаївської сільської ради Сумського району 
Сумської області

 Місцевий бюджет 300.00 ІІ-IІІквартал Виконком сільської   ради

2.2 Придбання автобуса для забезпечення потреб 
жителів Миколаївської сільської громади з метою 
здійснення нерегулярних перевезень на території 
громади

Місцевий бюджет
Державний бюджет

1500.00 I I  квартал Виконком сільської   ради

2.3 Обладнання пандусами закладів  Миколаївської 
сільської ради Сумського району Сумської області Місцевий бюджет 200.00 ІІI  квартал

Виконком сільської 
ради

2.4 Залучити до виконання тимчасових робіт громадян 
які перебувають на обліку Сумського районного 
центру зайнятості.

Місцевий бюджет
Кошти Фонду центру 
зайнятості

20.00
20.00 ІІ квартал

Виконком сільської 
ради, Сумський РЦЗ

ВСЬОГО

III.Культураідуховність.

3.1 Капітальний ремонт внутрішніх приміщень 
Северинівського СБК в с. Северинівка 
Сумського району, Сумської області

Державний бюджет
Місцевий бюджет

1500,000 II-III квартал Виконком сільської 
ради, відділ культури

3.2 Капітальний ремонт внутрішніх приміщень та 
вхідної групи Миколаївського сільського 
будинку культури по вул. Шевченка, буд. 67 с. 
Миколаївка, Сумського району, Сумської області

Місцевий бюджет
300,00 I-II квартал Виконком сільської 

ради, відділ культури

3.3 Виготовлення проектно-кошторисної документації по
реконструкції Лікарського сільського клубу 
Миколаївської сільської ради Сумського району 
Сумської області

Місцевий бюджет 50.00 I квартал Виконком сільської 
ради, відділ культури

3.4 Поточний ремонт електромережі Кекинського ОДР 
Миколаївської сільської ради Сумського району 
Сумської області

Місцевий бюджет 10.00 III квартал Відділ культури та роботи
з молоддю

3.5 Заміна дверей топкової Спаського ОДРМиколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області

Місцевий бюджет 20.00 II-III квартал Відділ культури та роботи
з молоддю

3.6 Заміна вікон на енергозберігаючі в приміщенні 
сільського клубу с. Постольне Миколаївської 

Місцевий бюджет 80.00 II-III квартал Відділ культури та роботи
з молоддю



сільської ради Сумського району Сумської області

3.7 Поточний ремонт приміщення сільського клубу с. 
Постольне Миколаївської сільської ради Сумського 
району Сумської області

Місцевий бюджет 100.00 II-III квартал Відділ культури та роботи
з молоддю

3.8 Поточний ремонт приміщень Кекинського ОДР 
Миколаївської сільської ради Сумського району 
Сумської області

Місцевий бюджет 100.00 II-III квартал Відділ культури та роботи
з молоддю

3.9 Придбання віконних жалюзі для Миколаївського СБК
Миколаївської сільської ради Сумського району 
Сумської області

Місцевий бюджет 50.00 I-II квартал Відділ культури та роботи
з молоддю

3.10 Придбання віконних жалюзі для Миколаївської 
бібліотеки Миколаївської сільської ради Сумського 
району Сумської області

Місцевий бюджет 8.00 I-II квартал Відділ культури та роботи
з молоддю

3.11 Придбання меблів для Миколаївської бібліотеки 
Миколаївської сільської ради Сумського району 
Сумської області

Місцевий бюджет 13.00 III квартал Відділ культури та роботи
з молоддю

3.12 Підключення до мережі Інтернет закладів культури 
Миколаївської сільської ради

Місцевий бюджет 11.00 II квартал Відділ культури та роботи
з молоддю

3.13 Встановлення лічильника обліку електроенергії в 
Кекинському ОДР

Місцевий бюджет 28.00 II квартал Відділ культури та роботи
з молоддю

3.14 Придбання приладів відеоспостереження для 
закладів культури Миколаївської сільської ради

Місцевий бюджет 100.00 II квартал Відділ культури та роботи
з молоддю

3.15 Придбання комп’ютерної техніки для закладів 
культури Миколаївської сільської ради

Місцевий бюджет 75.00 III квартал Відділ культури та роботи
з молоддю

ВСЬОГО

IV. Охороназдоров'я
4.1 Капітальний ремонт покрівлі (заміна покриття 

та внутрішніх елементів конструкцій) 
Миколаївської АЗПСМ по вул. Пролетарська 43 
в с.Миколаївка Сумського району Сумської 
області

Місцевий бюджет
500.00

II-III квартал

Виконком сільської 
ради, адміністрація 
АЗПСМ

4.2 Поточний ремонт внутрішніх приміщень АЗПСМ с. 

Постольне Миколаївської сільської ради 
Сумського району Сумської області

Місцевий бюджет 200.00 IIІ-IV квартал

Виконком сільської 
ради, адміністрація 
АЗПСМ

4.3 Роботи по встановленню твердопаливних котлів у  
ФП Миколаївської сільської ради

Місцевий бюджет 100.00 II квартал Виконком сільської 
ради, адміністрація 
АЗПСМ



ВСЬОГО

V.Освіта

5.1 Придбання шкільного автобуса Місцевий бюджет
Державний бюджет

1500.00 I I  квартал Виконком сільської   ради
відділ освіти молоді та 
спорту

5.2 Реконструкція громадської будівлі дитячого садка 
«Веселка» ( утеплення стін) за адресою: с. 
Северинівка вул.Шевченка,21 Сумського району 
Сумської області

Місцевий бюджет

600.00

IІ-III квартал Виконком сільської 
ради, відділ освіти молоді
та спорту

5.3 Реконструкція фасаду(утеплення) будівлі 
Миколаївського навчально-виховного комплексу 
Сумського району Сумської області в с. 
Миколаївка по вул. Перемоги, буд. 34

Державний бюджет
Місцевий бюджет 1500.00

IІ-III квартал Виконком сільської 
ради, відділ освіти молоді
та спорту

5.4 Реконструкція будівлі (покрівлі, утеплення 
фасаду, заміна вікон, дверей) Лікарського НВК 
по вул. Шкільна, буд. 32 в с. Лікарське 
Миколаївської сільської ради, Сумського району, 
Сумської області

Державний бюджет
Місцевий бюджет

1500.00
І І - I I I  квартал

Виконком сільської 
ради, 
відділ освіти молоді та 
спорту

5.5 Реконструкція електрозабезпечення 
Миколаївського НВК по вул.Перемоги, буд. 34 в 
с. Миколаївка Миколаївської сільської ради, 
Сумського району, Сумської області

Державний бюджет
Місцевий бюджет

950,000
І І - I I I  квартал

Виконком сільської 
ради, 
відділ освіти молоді та 
спорту

5.6 Капітальний ремонт внутрішньої системи 
опалення Лікарського НВК по вул. Шкільна, буд.
32 в с. Лікарське Миколаївської сільської ради, 
Сумського району, Сумської області

Державний бюджет
Місцевий бюджет

945,000
І І - I I I  квартал

Виконком сільської 
ради, 
відділ освіти молоді та 
спорту

5.7  Придбання насосної станції водозабезпечення  для  
Миколаївського НВК Миколаївської сільської ради 
Сумського району Сумської області

Місцевий бюджет

25.00 I  квартал

Відділ освіти молоді та 
спорту

ВСЬОГО

VI.  Фізична  культура і  спорт.

6.1 Зміцнення матеріально-технічної бази для занять
масовим спортом. Облаштування, утримання та 
реконструкції фізкультурно-оздоровчих і 
спортивних споруд за місцем проживання та у 
місцях масового відпочинку населення на 

Місцевий бюджет 50.00 Постійно

Виконком сільської 
ради, депутати сільської 
ради



території сільської ради.

6.2 Придбання спортивного инвентарю для 
футбольних клубів Миколаївської сільської ради

Місцевий бюджет 50.00

ІІ квартал

Виконком сільської 
ради, відділ освіти молоді
та спорту

6.3 Придбання спортивного инвентарю  та атрибутів
нагородження

Місцевий бюджет 50.00

ІІ квартал

Виконком сільської 
ради, відділ освіти, 
молоді та спорту

6.4 Придбання спортивного інвентарю для 
волейбольних команд Миколаївської сільської 
ради

Місцевий бюджет 50.00

ІІ квартал

Виконком сільської 
ради ,відділ освіти молоді
та спорту

6.5 Реконструкція стадіону в с. Северинівка 
Миколаївської сільської ради Сумського району, 
Сумської області

Державний бюджет
Місцевий бюджет

200.00 ІІІ - ІV квартал Виконком сільської 
ради ,відділ освіти молоді
та спорту

6.6 Проведення спортивних змагань на території 
Миколаївської сільської ради Сумського району, 
Сумської області

Місцевий бюджет 100.00 І - ІV квартал Виконком сільської 
ради, відділ освіти, 
молоді та спорту відділ 
культури та роботи з 
молоддю

ВСЬОГО

Всього по Програмі

Секретар сільської  ради                                    В.В.Непийвода


