
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ДРУГА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  14.02.2019                                                             № 8
с. Миколаївка
Про внесення змін до рішення 31 сесії сьомого cкликання від 21.12.2018 року 
№ 04 «Про затвердження Програми «Охорони навколишнього природного 
середовища території Миколаївської сільської ради Сумського району на 2019 рік»

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
висновку постійної комісії з питань місцевого самоврядування, соціально-економічного 
розвитку громади, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі, сільська 
рада вирішила:

1. Внести зміни до Програми «Охорони навколишнього природного середовища
території Миколаївської сільської ради Сумського району на 2019 рік».

1.1. Доповнити Заходи Програми «Охорони навколишнього природного 
середовища території Миколаївської сільської ради Сумського району на 2019 
рік» пунктом 11:

11 Роботи з екологічно 
безпечного збирання, 
перевезення, зберігання, 
оброблення, утилізації, 
видалення, знешкодження та 
захоронення відходів та 
небезпечних речовин, у тому 
числі непридатних та 
заборонених для 
використання хімічних 
засобів захисту рослин

2019 рік Місцеви
й бюджет

120,00 Виконком 
сільської 
ради 

2. Викласти Додаток до Програми «Охорони навколишнього природного середовища 
території Миколаївської сільської ради Сумського району на 2019 рік» у новій редакції 
(додаток 1 додається).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з  питань місцевого самоврядування, соціально-економічного розвитку 
громади, планування бюджету, фінансів, підприємництва та торгівлі.

Сільський голова С.В. Самотой



Додаток 1
до рішення 32 сесії Миколаївської 
сільської ради сьомого скликання 
від 14.02.2019 № 08

Додаток 1 
до Програми 

ЗАХОДИ

Програми «Охорона навколишнього природного середовища території
Миколаївської сільської ради Сумського району на 2019 рік»

№

п/п Зміст заходів

Термін
виконання

Джерело
Фінансуван

ня

Необхідний
обсяг

коштів
тис. грн.

Відповідальні
виконавці

1 Озеленення сіл, придбання саджанців 
дерев і кущів, трав, квітів

2019 рік місцевий
бюджет

70,00 Виконком
с/ради

2 Послуги з ліквідації несанкціонованих 
сміттєзвалищ населених пунктів

2019 рік місцевий
бюджет

80,00 Виконком
с/ради

3 Послуги з чищення питних колодязів 2019 рік місцевий
бюджет

150,00 Виконком
с/ради

4 Поліпшення технічного стану та 
благоустрою водойм на території 
с.Соколиного

2019 рік місцевий
бюджет

268,00 Виконком
с/ради

5 Поліпшення технічного стану та 
благоустрою водойм на території 
с.Северинівка

2019 рік місцевий
бюджет

452,00 Виконком
с/ради

6 Поліпшення технічного стану та 
благоустрою водойм на території 
с.Марївка

2019 рік місцевий
бюджет

962,00 Виконком
с/ради

7 Поліпшення технічного стану та 
благоустрою водойм на території с.Кекено

2019 рік місцевий
бюджет

181,00 Виконком
с/ради

8 Послуги повидаленню карантинних 
рослин (амброзії)

2019 рік місцевий
бюджет

50,00 Виконком
с/ради

9 Будівництво споруд, придбання  
установок,  обладнання  та  машин для 
збору,  транспортування, перероблення та 
складування побутових      відходів 

2019 рік місцевий
бюджет

770,00 Виконком
с/ради

10 Реконструкція системи каналізаційних 
мереж

2019 рік місцевий
бюджет

250,00 Виконком
с/ради

11 Роботи з екологічно безпечного збирання, 
перевезення, зберігання, оброблення, 
утилізації, видалення, знешкодження та 
захоронення відходів та небезпечних 
речовин, у тому числі непридатних та 
заборонених для використання хімічних 
засобів захисту рослин

2019 рік Місцевий 
бюджет

120,00 Виконком 
сільської 
ради 

Загальна сума Програми 3353,00

Секретар сільської ради В.В.Непийвода


