
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 19

 28.02.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про виконання Програми соціально – економічного
розвитку громади Миколаївської сільської ради
за 2018 рік  

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 27, пункту 6 статті 59  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  заслухавши  звіт  про
виконання  Програми  соціально  економічного  розвитку  громади
Миколаївської сільської ради, виконавчий комітет сільської ради, 
вирішив:

1. Затвердити звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку
Миколаївської сільської ради за 2018 рік (додається).

 2.  Включити  до  порядку  денного  чергової  сесії  сільської ради  питання
затвердження  звіту  про  виконання  Програми  соціально-економічного
розвитку Миколаївської сільської ради за 2018 рік.

 3.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  секретаря  виконавчого
комітету сільської ради  Бідненко С.М. 

Сільський голова                                                       С.САМОТОЙ



ЗВІТ

про виконання Програми  соціально – економічного  розвитку
Миколаївської сільської ради за 2018 рік

 В звітному періоді діяльність сільської ради та її  виконавчих органів
були зосереджені на  створенні  умов  для  сталого  розвитку  Миколаївської
сільської ради та підвищення рівня життя її населення.

З  місцевого  бюджету  сільської  ради  фінансуються:  структурні  підрозділи
виконавчого  комітету  Миколаївської  сільської  ради,  3  шкільних  заклади
освіти, 1 дошкільний заклад освіти, 6 бібліотек,  7 закладів культури, місцева
пожежна  охорона  с.  Миколаївка,  відділ  надання  соціальних  послуг  вдома,
забезпечується функціонування водопровідно - каналізаційного господарства,
благоустрій населених пунктів громади , розробка схем та проектних рішень
масового  застосування,  охорона  та  раціональне  використання  природних
ресурсів.  

 Бюджет

Фактично за звітний період до сільського бюджету надійшло  43 616,6  тис.
грн.,  в т.ч до загального фонду бюджету отримано –  42 111,9 тис. грн., або
108, 2% до затвердженого плану та до спеціального фонду  1 504,7  грн, що
складає 156,0 % до затвердженого плану на рік.  

Найбільшу  частину  доходів  сільського  бюджету  забезпечують
сільгоспвиробники,  що  здійснюють  свою діяльність  на  території  громади.
Так,             9 аграрних підприємств перерахували у 2018 році до сільського
бюджету                       16 543,2 тис.грн., або 58,4% власних доходів бюджету
громади. 
Податкові надходження від 4 промислових підприємств у 2018 році склали
4307,9 тис.грн. або 15,2% власних доходів бюджету ОТГ.
 Інші  підприємства,  що  зареєстровані  на  території  Миколаївської
громади,  забезпечили дохідну частину сільського бюджету на рівні 4 852,9
тис.грн., або 17,1% власних доходів. 

Надходження від податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються до
бюджету структурними підрозділами ОТГ, склали у 2018 році 1809,8 тис.грн.,
або 6,4%.

На території Миколаївської сільської ради зареєстровані та сплачують
податки 72 ФОП. Сума надходжень  від цієї категорії платників склала у 2018
році 835,7 тис.грн., або 2,9% власних доходів бюджету громади. 
Спрямування коштів на соціально-культурну сферу у 2018 році становили:

- на освіту – 15 842,9 тис.грн., або на 29,4% більше ніж у 2017 році;
- на медицину – 3 355,8 тис.грн., або на 38,1% більше ніж у 2017 році;
- на культуру – 2 496,3 тис.грн.,  або на 22,0% більше ніж у 2017 році;



- на фізичну культуру і спорт – 179,9 тис.грн., або у 3,6 рази більше ніж у
2017 році.

З  державного  бюджету  до  сільського  бюджету  за  12 місяців  2018  року
надійшло  субвенцій  в сумі 13 294,8 тис.грн., у тому числі:

 освітньої субвенції – 7 162,7 тис.грн.,
 медичної  субвенції  –  3  570,4  тис.  грн.,(з  них  кошти  передані  на

вторинну медицину – 2 722,9 тис. грн., на первинну медицину – 847,5
тис.грн);

 субвенція на формування інфраструктури ОТГ – 2 521,7 тис.грн.
 субвенція на соц-економ. розвиток – 40,0 тис.грн. 

         Крім того,  у  звітному періоді з  бюджету Сумської  області до
бюджету  Миколаївської  ОТГ надійшли  кошти  в  сумі  1 921,2  тис.грн.,  а
саме: 

 1 747,2  тис.грн. – додаткова дотація;
 16,7 тис.грн. - субвенція на надання державної підтримки особам з

особливими освітніми потребами;
 25,2  тис.грн. - субвенція на проведення місцевих виборів; 
 113,2  тис.грн.  –  субвенція  з  обласного  бюджету  на  забезпечення

якісної,  сучасної  та  доступної  загальної  середньої  освіти  «Нова
українська школа»;

 18,9  тис.грн.  –  субвенція  з  обласного бюджету  на  оздоровлення  та
відпочинок дітей.

          Також  за  звітний  період  було  отримано  кошти  субвенції   від
Яструбенської сільської ради на утримання місцевої пожежної охорони в сумі
50,0 тис.грн.

           Надходження у вигляді   трансфертів до бюджету Миколаївської
сільської     ради  із  бюджетів  різних  рівнів  за  12  місяців  2018  року  у
порівнянні з 2017 роком зменшилися на 2,9 % або на 460,4 тис. грн.

            У звітному періоді  до бюджету Миколаївської громади надійшли
кошти пайової участі на розвиток інфраструктури населеного пункту від ТОВ
АФ «Вперед» та ФОП Бізюк О.А.  загальною сумою 2 739 грн.

Споживчий ринок та цінова ситуація
В Миколаїській ОТГ поступово удосконалюється  інфраструктура населених
пунктів,  приділяється  увага  соціальній  сфері та  створенню  умов  для
комфортного проживання населення.              
Торгівельні послуги населенню надають Стецьківське споживче товариство
та приватні підприємці. На території громади  розташовані  20 торгівельних
закладів  За асортиментом товарів  торгівельні  заклади здійснюють продаж
товарів повсякденного вжитку, що практично задовольняє попит населення. 

Сільське господарство



Загальна  площа  території Миколаївської сільської ради складає 15 887,84 га,
з  них  сільськогосподарські  угіддя  –  13 729,603  га,  (рілля  –  11 968,88  га;
сіножаті – 681,03 га, пасовища –  78,51 га), ліси – 821,81 га, болота – 268,85
га,  землі  водойм  –  189,8  га,  історико-культурні  землі  -25,32  га,  землі
запасу/резерву – 5 773,95 га.
Аграрний сектор, що має сприятливі природні умови та значний потенціал, є
основною бюджетоутворюючою галуззю на території Миколаївської сільської
ради. 
Основні  сільськогосподарські  підприємства,  які  здійснюють  діяльність  у
сфері  товарного  сільськогосподарського  виробництва  та  розташовані  на
території  Миколаївської  ОТГ  це:  ТОВ  АФ  «Вперед»,  ТОВ  АФ
«Северинівська», ТОВ АФ «За Мир», ТОВ АФ «Аграрне», САП «Родючість»,
ФГ  «Натон»,  СВК  «Миколаївський»,  ФОП  Глиненко,  ФГ  «Берізка»,
ДСП «Родючість». 
На  території  Миколаївської  сільської  ради   функціонує   1
сільськогосподарський виробничий кооператив «Миколаївський».

Промисловість

Із  підприємств  промисловості  на  території  Миколаївської  громади
розташовані УМГ «Київтрансгаз», ППО «Сумський ЛВ УМГ», ПАТ ДПЗКУ
«Сумський  комбінат  хлібопродуктів»,  ТОВ  ТЕФ «Транс-меридіан»,  СФДП
«Центр сертифікації  та  експертизи»,  Сумський обласний державний центр
експертизи сортів рослин

Житлово-комунальне господарство

З  метою  забезпечення  всіх  категорій  споживачів  якісними  житлово-
комунальними  послугами  сільською  радою  розпочалися  заходи  щодо
організації  вивезення  твердих  побутових  відходів  та  передачі  в  оренду
об’єктів  водопостачання.  Здійснювались  заходи  щодо  створення  належної
матеріально-технічної  бази  для  ефективного  функціонування  комунальних
підприємств та можливості надання якісних житлово-комунальних послуг.

На території  сільської  ради створене та  дії  КП «Господар» на  збільшення
статутного капіталу якого було виділено кошти в сумі  130 тис. грн., також
для КП придбаний ескаватор «Борекс» на суму – 1млн. 50 тис.грн.

 Протягом  2018  року  на  території  громади  було  проведено  чищення
доріг від снігу на загальну суму 13,7 тис. гривень.

Придбані  матеріали  для  облаштування  надбудов  та  поточному  ремонту
колодязів на загальну суму 77,4 тис. грн.

Оплачені послуги з чищення шахтових колодязів на суму 130 541, 35 грн.

Проведені поточні ремонти огорожі кладовищ в с. Бурчак та с. Гриценкове на
загальну суму 13,8 тис. грн.



Оплачені послуги за скошування бур’янів на суму 9,9 тис. грн. 

Виготовлені паспорти на комунальні дороги сільської ради на суму 100,0 тис.
грн. 

Придбаний  трактор  МТЗ  82.1,  причеп  самоскидний,  відвал  гідравлічний,
ковш вузький, рубальна машина (щіпкоріз), вишка – тура на загальну суму
837, 7 тис. грн. 

Також були використані кошти:
118 тис.  грн.  -  для  придбання  відомчого  житла  для  лікаря  Миколаївської
амбулаторії та  107 тис. грн.  на придбання земельної ділянки під відомчим
будинком;

 29,8  тис.  грн. -  на  розробку  проектно-кошторисної  документації:
"Будівництво водогону в с. Рогізне по вул. Козацька та вул. Цегляний завод;
  
14,  5  тис.  грн. –  на  виготовлення  проектів  по  будівництву  вуличного
освітлення на сонячних батареях: с. Степаненкове вул. Миру;

4,7 тис. грн. - на виготовлення проектів по будівництву вуличного освітлення
на  сонячних  батареях  с.  Лікарське  вул.  Труда  та  5 034,75  грн.  на  вул.
Шкільна;

151,2 тис. грн. – на виконання робіт по будівництву вуличного освітлення на
сонячних батареях по вул. Миру у с. Степаненкове; 

32,7  тис.грн.-  на  розробку  проектно-кошторисної  документації:
"Реконструкція водогону с. Северинівка по Шевченка та вул. Калинова; 

59,9 тис. грн.- виготовлені проекти "Реконструкція вуличного освітлення" с.
Кекине (2КТП), с. Лікарське (2 КТП),с. Миколаївка (2 КТП); 

6  тис.  грн.-  проведена  експертиза  проектів  "  Реконструкція  вуличного
освітлення" с. Кекине (2КТП), с. Лікарське (2 КТП); 

64,6 тис. грн -  Реконструкція вуличного освітлення Миколаївської сільської
ради мережі (КТП 815) вул. Тиха, вул. Садова, с. Кекине;

46, 5  тис.  грн.-  на  виготовлення  проекту  «Реконструкція  вуличного
освітлення мережі (КТП 79) вул. Центральна, с. Кекине; 

 134,4  тис.  грн.-  Реконструкція  мережі  вуличного  освітлення  (КТП 317)  -
вулиця Болгарська с. Лікарське;



41,8  тис.  грн.  –  на  розроблення  проектно-кошторисної  документації:
"Реконструкція прилеглої території Будинку культури по вул.Шевченка,буд.67
с. Миколаївка;

59,1  тис.грн.- на  внесення  змін  в  генеральний  план  с.  Северинівка  з
виготовленням проекту плану зонування території;

 978,8 тис. грн. -  на капітальний ремонт внутрішніх приміщень сільського
будинку культури с.Северинівка;

36,3 тис. грн. – на капітальний ремонт актової зали Миколаївського СБК с.
Миколаївка;

449,9 тис. грн. – на капітальний ремонт ділянки  дороги по вул. Шевченка с.
Склярівка.
198,9 тис. грн.  – придбаний автомобіль для апарату сільської ради
 

Зайнятість

Найбільшими роботодавцями  на  території  Миколаївської  громади  є  такі
агрофірми :

1. ТОВ  АФ «Вперед» -  основними  напрямками  діяльності  якої  є
тваринництво  та  рослинництво.  У  агрофірмі  працює  123  особи,
середня заробітна плата за 2018 рік склала 8 107 гривень;

2. ТОВ АФ «Северинівська» - основними напрямками діяльності якої є
тваринництво та рослинництво. У агрофірмі працює 86 осіб, середня
заробітна плата за 2018 рік склала 9 882 гривень;

3. АФ «За  мир» -  основними  напрямками  діяльності  якої  є
рослинництво. У агрофірмі працює 67 осіб, середня заробітна плата
за 2018 рік склала 5 679 гривень;

4. ФГ «Натон» -  основними  напрямками  діяльності  якого  є
рослинництво.  У   фермерському  господарстві  працює  82  особи,
середня заробітна плата за 2018 рік склала 5 102 гривні;

5. САП «Родючість» -  основними  напрямками  діяльності  якого  є
рослинництво. На підприємстві працює 31 особа, середня заробітна
плата за 2018 рік склала 16 709 гривень.

Соціальний захист

Впродовж  останніх  років  зберігається  тенденція  збільшення  коштів  на
виплату державних допомог, пільг окремим категоріям громадян та субсидій
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Протягом 2018  року  від  жителів  громади прийнято  та  передано  до  УСЗН
Сумської РДА 725 заяв для призначення соціальних допомог та субсидій, а



також прийнято 205 заяв на повернення невикористаної частки субсидії  за
опалювальний період 2017-2018 років.

Безпосереднім  надавачем  соціальних  послуг  в  громаді  є  відділ  по
обслуговуванню  одиноких  непрацездатних  громадян  вдома.  Всього  відділ
налічує 5 соціальних робітників, які обслуговують 29 осіб. (Миколаївка – 6
ос.,  Спаське – 1 ос., Рогізне – 4 ос., Васюківщина – 1 ос., Гриценкове – 1 ос.,
Кекине – 7 ос., Постольне – 1 ос., Склярівка – 2 ос., Софіївка – 4 ос. 

Постійно проводиться робота по виявленню сімей, які опинилися в  складних
життєвих обставинах, зокрема здійснюється початкова оцінка потреб сім’ї чи
окремих осіб. 

  В  цілому  у  2018  році  із  загального  фонду  бюджету  сільської  ради
профінансовано  заходів  на  забезпечення  соціального  захисту  осіб,  які
опинилися в складних життєвих обставинах  на загальну суму  267, 5  тис.
грн., з них:

 на лікування 19 осіб на суму 163, 5 тис. грн.; 

на поховання  3 особам  по 500 грн. на суму 1,5 тис. грн.;

 допомога для почесного громадянина (донори) – 8,0 тис. грн.; 

допомога  постраждалим  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи  –  2,0  тис.
грн; допомога учасникам АТО – 67,5 тис. грн. (45 осіб.); 

 сім’ї загиблого -25,0 тис. грн.

      В виконавчому комітеті сільської ради діє Служба в справах дітей, яка
опікується  саме  захистом  малолітніх  осіб.  Дитяче  населення  на  території
Миколаївської об’єднаної громади становить 569 дітей, з них на первинному
обліку служби перебуває 21 дитина: 5 дітей-сиріт та 16 дітей, позбавлених
батьківського піклування.  
      На території Миколаївської об’єднаної територіальної громади проживає
14 дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, із яких 2 дитини-
сироти зареєстрованих по сільській раді і 1 дитина-сирота прибула з інших
територій, та 11 дітей, позбавлених батьківського піклування, із яких 6 – із
території ОТГ та 5 дітей прибули з інших територій. Також на території ОТГ
створена і функціонує одна прийомна сім’я, в якій виховується 4 прийомних
дітей та 2 рідних дитини.
                  На день Святого Миколая за рахунок коштів місцевого бюджету
було придбано мікрохвильову піч для прийомної сім’ї та солодощі для дітей
даної категорії, які проживають на території ОТГ.
Протягом 2018 року проведені  компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним  транспортом  окремим  категоріям  громадян  в  кількості  155
осіб на суму 62,2 тис. грн. 



Відповідно до Програми з перевезення педагогічних працівників на 2018 рік
пільговим  перевезення  скористалися  13  педпрацівників.  Пільговим
перевезенням  охоплено  100%  педагогів,  які  під’їжджають  до  навчальних
закладів автомобільним транспортом. 

Охорона здоров’я

 На території  Миколаївської сільської ради медичну допомогу надають два
комунальні заклади:

- комунальний заклад МСР «Центральна АЗПСМ с.Постольне»;
- комунальний заклад МСР «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці»;

   За  2018 рік  в  цілому  із  сільського бюджету  на  фінансування сільської
медицини громади виділені кошти у  сумі 3,355,7 тис.грн., із них на поточні
потреби  виділено 3054,0 тис.грн.; на розвиток – 304 тис.грн.
              В   амбулаторії  загальної практики  -  сімейної медицини   Різдва
Пресвятої  Богородиці  був  проведений  капітальний  ремонт внутрішніх
приміщень на суму 790 тис грн., на пол покладено ОСБ (43 тис грн). Замінені
вікна   та двері (91 тис грн).  Встановлено тердопаливний котел,  замінені
батареї на суму 185 тис грн. Було встановлено камери відеоспостереження  20
тис грн., проведений інтернет на суму 4,5 тис грн. Кабінети  лікарів  та інші
кабінети  амбулаторії  облаштовані   необхідним  оснащенням  для  надання
медичної  допомоги  на  суму   210  тис.  грн.   Придбаний  12-ти  канальний
електрокардіограф (56,5 тис грн.), що підключається до мережі інтернет. 

В  амбулаторії  загальної  практики  сімейної  медицини  с.  Постольне
проведений ремонт приміщення амбулаторії на суму 114 тис. грн, поточний
ремонт системи опалення внутрішніх приміщень на суму 40 тис.  грн.,   на
ремонт  санвузла  витрачені  кошти  в  суму  22  тис.  грн.  На  оснащення
відеоспостереженням  витрачені кошти в сумі 19 тис. грн. Придбане медичне
обладнання на суму 70 тис. грн 

Освіта

Розвиток  освіти  є  одним  із  пріоритетних  напрямків  Стратегії  розвитку
Миколаївської  громади.  Тому  у  2018  році  першочерговим  завданням  було
покращення  матеріально-технічної  бази  закладів  освіти  та  створення
комфортних і безпечних умов для навчання та розвитку дітей. З цією метою з
місцевого бюджету було виділено 341,5 тис. грн. для придбання комп’ютерної
техніки,  меблів,  будівельних  та  господарчих  матеріалів,  інтерактивних
комплексів  для класів природничо-математичного циклу закладів  загальної
середньої освіти та 131,2 тис. грн. на придбання меблів, ігрових комплексів,
побутової та комп’ютерної техніки для закладів дошкільної освіти.   Окрім
того,  у  2018 році  були проведені  поточні  ремонти усіх  закладів  освіти  на
загальну суму 481,6 тис. грн. (ремонт туалетної кімнати у КЗНЗ «Веселка»,



панелей  коридору  та  електропроводки  в  Лікарському  НВК,  підлоги  та
системи  опалення  в  Миколаївському  НВК,  підлоги  спортивної  зали  в
Северинівській ЗОШ). 

Посилена увага у 2018 році була спрямована на реалізацію освітньої реформи
в  закладах  освіти  громади,  зокрема  на  створення  нового  освітнього
середовища у 1 класах  відповідно до вимог  Концепції реалізації державної
політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська
школа».  До  1  вересня  2018  року  три  перші  класи  були  підготовлені  до
початку  нового  навчального  року  на  100%.  Для  цього  були  закуплені  в
повному обсязі необхідні меблі, техніка, дидактичні матеріали та проведені
поточні ремонти класних кімнат на загальну суму 479,9 тис. грн.

В  2018  році  були  проведені  ряд  заходів  для  усунення  виявлених  під  час
перевірки  ДСНС  Сумського  району  порушень  пожежної  безпеки  на  суму
95,1 тис. грн. 

Пріоритетним є  і  питання організації  харчування  та  підвезення  дітей.  Так
безоплатним  харчуванням  охоплено  67  дітей  громади  (19%).  Оплата  за
харчування здійснюється за рахунок батьків (50%) та коштів сільської ради
(50%). Особлива увага приділяється питанням харчування, оздоровлення та
надання допомоги дітям  пільгових категорій. Зокрема, у минулому році було
виділено  45,0 тис. грн.  для  придбання  шкільної  і  спортивної  форми,
портфелів,  білизни  для  9  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування. Окрім того, у літній період 2018 року діти пільгових категорій
мали змогу безоплатно харчуватися у пришкільних таборах та відпочити у
приміських закладах оздоровлення та відпочинку (на путівки було виділено
40,0 тис. грн.  з  місцевого  бюджету  та  18,9 тис. грн.  з  обласного;  на
харчування  у  пришкільних  таборах  –  57,4 тис. грн.  з  місцевого  бюджету).
Усього послугами відпочинку було охоплено 150 дітей шкільного віку,  що
становить 54,2% від їх загальної кількості, це на 8% більше, ніж у 2017 році.
З них – 58 дітей різних пільгових категорій (21% від загальної кількості дітей
пільгових категорій).

Активізувалося у 2018 році і спортивне життя у Миколаївській громаді. Учні
закладів  освіти  та  молодь  були  активними  учасниками,  призерами  та
переможцями змагань районного та обласного рівня.  Можемо пишатися ІІІ
місцем  Миколаївського  НВК  у  змаганнях  з  волейболу   3х3,  ІІ  місцем
Лікарського НВК з тенісу, ІІ місцем Северинівської ЗОШ – з футболу, шахів,
ІІІ – з легкої атлетики, І – з тенісу. За підсумками року – Северинівська ЗОШ
посіла  ІІ  місце  в  районній  спартакіаді  серед  закладів  освіти  І-ІІ  ступенів.
Окрім того, були проведені заходи і в самій громаді. Свято спорту, молодості і
здорового способу життя – «Спортивна громада» на базі Лікарського НВК у
якому взяли участь близько 120 учасників та вболівальників. У рамках заходу



проведено змагання з волейболу, шахів,  шашок, настільного тенісу,  дартсу,
гирьового спорту. Також були проведені змагання з футболу до Дня захисника
України  між  трьома  учнівськими  та  двома  молодіжними  футбольними
командами  громади;  «Свято  спорту  і  краси»  на  базі  Будинку  культури  с.
Миколаївка,  у  рамках якого презентував  свою діяльність  спортивний клуб
«Чемпіон», який об'єднує кілька видів боротьби; стартував у 2018 р. і триває
у  2019  р.  Чемпіонат  Миколаївської  громади  з  волейболу  серед  чоловічих
команд. Сподіваємося, що змагання стануть традиційними й на новому рівні
доповняться жіночими командами.  
Спортивний  напрямок  розвивається  і  завдяки  співпраці  нашої  громади  з
районними  закладами  позашкільної  освіти.  Так,  вихованці  позашкілля  на
базах  закладів  освіти  нашої  громади  є  постійними  призерами  та
переможцями різного рівня.  Чемпіонат  Сумського  району з  велосипедного
туризму у  2018р.  приніс  аж дві  срібні  перемоги –  Северинівська  ЗОШ та
Миколаївський  НВК.  За  підсумками  трьох  етапів  Чемпіонату  Сумського
району зі спортивного орієнтування у 2018р. команда Северинівської ЗОШ
посіла ІІ місце. Бронзові призери Чемпіонату області з велотуризму - команда
Северинівської ЗОШ. 
На проведення спортивних заходів та підтримку трьох футбольних команд
нашої громади з місцевого бюджету було виділено у 2018 році 89,9 тис. грн.
А  також  90,0 тис. грн.  на  придбання  побутівки-роздягальні  на  стадіон  у
с.Северинівка.

У 2019 році продовжується робота щодо покращення якості надання освітніх
послуг та розвитку спортивного напрямку в громаді. 

Культура

Миколаївській  сільській  раді  та  відділу  культури  та  роботи  з  молоддю
підпорядковані  7  клубних  закладів (Миколаївський  СБК,  Северинівський
СБК,  Склярівський СК,  Постольненський СК,  Лікарський СК,  Кекинський
ОДР,  Спаський  ОДР)  та  6  бібліотек (Миколаївська  СБ,  Спаська  СБ,
Склярівська СБ, Постольненська СБ, Лікарська СБ, Северинівська СБ).

У Миколаївській громаді розвиток аматорської творчості забезпечують такі
колективи:  Народний  аматорський  хоровий  колектив  Миколаївського  СБК,
Фольклорний ансамбль Миколаївського СБК, Вокальний ансамбль «Коровай»
Кекинського  ОДР,  Жіночий  вокальний  ансамбль  «Берегині»  Склярівського
СК, Жіночий вокальний ансамбль «Постольняночка» Постольненського СК,
Новостворений у квітні 2018 року вокальний ансамбль «Мальви» Лікарського
СК,  Жіночий  вокальний  ансамбль  «Чарівниці»  Северинівського  СБК,
Новостворений  у  жовтні  2018  року  Фольклорний  ансамбль  «Джерельна
криниця»  Северинівського  СБК. Колективи  неодноразово  брали  участь  у
районних,  обласних,  Всеукраїнських  та  Міжнародних  фестивалях  та
конкурсах, де були відзначені дипломами та отримували призові місця.



У квітні 2018 року було започатковано новий Відкритий фестиваль-конкурс
гумору, сатири та вселенського сміху «Миколаївська мітла»,  у серпні 2018
року започатковано святкування Дня Меду для жителів нашої ОТГ.

 На потребу  клубних закладів сільської ради протягом 2018 року за рахунок
коштів  сільського  бюджету  придбано  матеріалів  та  інвентарю  на  суму
164 тис. грн. (придбані товари на облаштування обрядової кімнати – 40,4 тис.
грн,  тканини для облаштування сцени  в Миколаївському СБК – 2,5 тис. грн,
Постольненського  СК  –  5,5  тис.  грн,  ,  Склярівському  СК  –  9,2  тис.  грн,
Спаського ОДР на суму 2,2 тис. грн., придбаний лінолеум на суму 19,4 тис.
грн.  та  інш).  На  оплату  різного  роду  послуг  витрачено  283,2  тис.  грн
(поточний ремонт приміщень, покрівлі, системи опалення, топкових, та ін.).

  

Секретар виконавчого комітету                                         С.М. Біденко 


