
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  14.03.2019                                                                   №  02
с. Миколаївка
Про внесення змін до рішення 31 сесії № 05 від 21.12.2018 «Про 
затвердження Програми «Фінансової підтримки та розвитку комунальних 
некомерційних підприємств Миколаївської сільської ради Сумського 
району по наданню первинної медичної допомоги населенню на 2019 рік»

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з  метою  покращення   надання  первинної  медичної  допомоги
населенню  на території об‘єднаної громади, сільська рада вирішила:

1. Внести зміни до Програми «Фінансової підтримки та розвитку комунальних 
некомерційних підприємств Миколаївської сільської ради Сумського району по 
наданню первинної медичної допомоги населенню на 2019 рік», а саме
1.1. Заходи Програми пункти 1, 2, 3, 5, 7 викласти в новій редакції:

№
з/
п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів
програми

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування,
грн.

«АЗПСМ
с.

Постольне»

«АЗПСМ
Різдва

Пресвятої
Богородиці»

Разом

1
.

Заробітна 
плата

стимулюючі виплати Місцевий  
бюджет

177 244 109 760 287 004

2
.

Нарахування
на заробітну 
плату

Виплата нарахувань 
на заробітну плату

Місцевий  
бюджет

38 994 25 910 64 904

3 Придбання 
предметів, 
матеріалів, 
обладнання 
та інвентарю

Витрати  на  ремонт  та
запчастини  до
транспортних засобів
Придбання  господарчих
товарів та інвентар
Витрати на паливо-
мастильні матеріали

Місцевий  
бюджет 4 500

8 500

42 500

15 000

86 200

42 500

19 500

94 700

85 000

5 Оплата 
послуг (крім 
комуналь-
них)

Витрати, що 
здійснюються для 
підтримання об’єкта 
в робочому 
стані(проведення 

Місцевий  
бюджет 46 238 46 238



ремонту, технічного 
огляду, нагляду, 
обслуговування тощо

7 Адміністрат
ивні виплати

Витрати:  на  канцтовари,
офісне  приладдя  та
устаткування,  на  страхові
послуги,  на  придбання  та
супровід  програмного
забезпечення,  на  службове
відрядження,  на  зв'язок  та
інтернет
Витрати  на  охорону  праці
та навчання працівників
Інші (послуги банку)

Місцевий  
бюджет

33 248

800

1 336

97 690

23 200

1 920

130 93
8

24 000

3 256

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань  охорони  прав  людини,  законності,  депутатської  діяльності  та  етики,
соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, культури, молоді та
спорту.

Сільський голова                                                                               С.В. Самотой
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