Шановна Громадо!

(№1) Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад» на Ваш розгляд виношу звіт сільського голови за 2018 рік
діяльності Миколаївської об’єднаної територіальної громади. Звіт – це не
лише можливість підбити підсумки зробленого за минулий рік, а й чудова
нагода порадитись з вами щодо визначення пріоритетних напрямків
діяльності сільської ради на наступний період.
Найголовнішим суб’єктом діяльності будь - якої влади є людина з
усіма її суспільними проблемами. Саме цій стратегічній
меті
підпорядкована робота Миколаївської сільської ради і моя, зокрема, як
голови. Цього вимагає і конституційний принцип, в якому підкреслено, що
єдиним джерелом влади є народ. Тож і основою наших дій була і
залишається місцева самоврядність. Без цього неможлива ефективна
регіональна політика, а відповідно і розвиток населених пунктів громади,
інтереси яких представляє сільська рада.
Робота сільської ради проходила у час насичений складними
суспільно-політичними подіями
в
країні, непростою
соціальноекономічною ситуацією, антитерористичною операцією на сході України.
(№2) Миколаївська об’єднана територіальна громада створена 30
грудня 2016 року шляхом об’єднання чотирьох сільських рад: Миколаївської,
Северинівської, Постольненської та Кекинської з центром у селі Миколаївка,
яке розташоване за 35 км від обласного та районного центру.
(№3) Громада об’єднує 20 населених пунктів, (№4) На слайді ми
бачимо карту нашої громади, населені пункти по округам, з їх чисельністю та
площею. Центральна садиба – с.Миколаївка -2 населених пункти
з
чисельністю населення при об’єднані 1 026 громадян, площею 4 417 га, округ
№1 - з центром с. Северинівка– 12 населених пунктів, відповідно 1 294
громадян, 6 199 га, округ №2 – з центром с. Постольне – 4 населених пункти,
885 громадян, 2 611 га, округ №3 – з центром с.Кекине– 2 населених пункти,
396 громадян, 2 661 га землі. Сподіваємося, що до кінця року завершиться
процес децентралізації та до нас приєднається Кровненська сільська рада округ №4 - 2 населених пункти.
(№5) Загальна чисельність населення станом на 01.01.2019 року
становить 3 601 особа, з них 502є- дітей, 553 – молодь до 18 років,
працездатне населення в кількості 1 510 осіб та пенсіонери – 1038 чоловік,
що складає 29 %. Це найкращий показник нашої громади порівняно з
середнім показником по Україні в сільській місцевості населення пенсійного
віку складає понад 50 %, а у нас менше 30%.
(№6) Загальна площа земель Миколаївської сільської ради складає
15 888 га.,

з них сільськогосподарські угіддя – 12 729 га, (рілля - 11 969 га,
сіножаті - 681 га, пасовища - 79 га), ліси - 822га, болота - 269 га, землі водойм
- 190 га, історико-культурні землі – 25 га, землі запасу/резерву - 5 774 га, які
обробляються згідно договорів оренди.
(№7) Аграрний сектор, що має сприятливі природні умови для
розвитку, є провідною сферою економіки території та відповідно 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: АФ «Вперед», АФ «Северинівська», АФ «За
мир», САП «Родючисть», АФ «Аграрне», ДСП «Родючисть», СВК
«Миколаївський», ФГ «Натон», ФГ «Берізка».
(№8) Найбільшу частину доходів сільського бюджету забезпечують
якраз сільгосптоваровиробники, що здійснюють свою діяльність на території
громади. Так, 9 аграрних підприємств перерахували у 2018 році до
сільського бюджету
16 543 тис.грн., або 58% власних доходів бюджету
громади.
Із підприємств промисловості на території Миколаївської громади
розташовані: Управління Магістральних Газопроводів «Київтрансгаз»,
«Сумське Лінійно Виробниче Управління Магістральних Газопроводів»,
«Сумський комбінат хлібопродуктів», товариство «Транс-меридіан», «Центр
сертифікації та експертизи», Сумський обласний державний центр
експертизи сортів рослин.
Податкові надходження від промислових підприємств у 2018 році
склали 4308 тис.грн. або 15% власних доходів бюджету ОТГ.
Інші підприємства, що зареєстровані на території Миколаївської
громади, забезпечили дохідну частину сільського бюджету на рівні 4 853
тис.грн., або 17% власних доходів.
Надходження від податку на доходи фізичних осіб, що сплачуються до
бюджету структурними підрозділами ОТГ, склали у 2018 році 1 810 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 836 тис.грн., або 3% власних доходів бюджету громади.
(№8) У 2018 році обсяг доходів (сплачених податків
товаровиробниками та іншими підприємствами та установами розташованих
на нашій території) надійшло до бюджету Миколаївської сільської ради
43 617тис.грн, із них 26 846 тис.грн(62%)– власні доходи, 15 266тис.грн
(35%)–трансферти, 1 505тис.грн (3%) – спецфонд.
У порівнянні з 2017 роком загалом доходи сільського бюджету зросли
на 18% або на 6 621тис.грн., при цьому власні доходи
зросли на
7 066тис.грн., а надання трансфертів з бюджетів усіх рівнів зменшилося
на 460 тис.грн.
(№9) Основним джерелом сільського бюджету, як і в попередні роки,
залишається податок та збір на доходи фізичних осіб, який займає 68 % у

сумі власних надходжень загального фонду. За звітний період надходження
цього податку склали 18 229,0 тис. гри. Якщо порівнювати з даними за 2017
рік, то приріст становить 39 % або 5 091 тис. грн.
(№10) Найбільші обсяги податку на доходи фізичних осіб з заробітної
плати було отримано від УМГ «Київтрансгаз» (13,7% від загальної суми
надходжень ПДФО), ТОВ АФ «Вперед» (7,1%), ТОВ АФ «Северинівська»
(6,5%), САП «Родючисть» (3,1%), ТОВ АФ «За Мир» (3,5%).
У 2018 році вдалося домовитися з Сумським прикордонним загоном,
який перереєстрував на територію громади один із своїх підрозділів, що дало
змогу отримати додатковий фінансовий ресурс у сумі 2 801 тис.грн.
(№11) Місцеві податки є другим значущим джерелом наповнення
сільського бюджету. Питома вага їх у надходженнях до загального фонду
бюджету без урахування трансфертів складає 30 %. За 12 місяців 2018 року
було отримано 8 164 тис.грн. місцевих податків. У порівнянні з минулим
роком приріст склав 30% або 1 856тис.грн.
Найбільшим платником податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки є УМГ «Київтрансгаз» 530 тис грн(15 % від загальної
суми податку на майно).
Найбільшими платниками єдиного податку є : ТОВ АФ
«Северинівська» 1059 тис грн (26% від загальної суми єдиного податку), ТОВ
АФ «Вперед» 801 тис грн(20%), САП «Родючисть» 584тис грн (14%), ТОВ
АФ «За Мир» 565тис грн (13,8%).
(№12)
Бюджетоутворюючими
підприємствами
на
території
Миколаївської ОТГ є аргарні підприємства:
ТОВ АФ «Вперед» - 4 665 тис грн-17,4% від загальної суми власних
надходжень до загального фонду сільського бюджету;
ТОВ АФ «Северинівська» - 4 442 тис грн-16,5% ;
УМГ «Київтрансгаз» - 3 888 тис грн- 11,4%;
ТОВ «За мир» - 2 717 тис грн- 10,1%;
САП «Родючисть» - 2 500 тис грн - 9,3 %;
ФГ «Натон» - 1 174 тис грн -4,3 %.
Акцизний податок (від наших торгових закладів) у структурі дохідної
частини надходжень до сільського бюджету складає всього 0,4%. За 12
місяців 2018 року до бюджету Миколаївської сільської ради надійшло 95
тис.грн. Надходження по цьому податку в порівнянні з минулим роком зросли
на 6,0 % або на 6тис.грн.
Неподаткові надходження (оплата за адмінпослуги, штрафи, пені)
складаютьусього 1% від загальної суми власних надходжень до загального
фонду бюджету. За 12 місяців 2018 року надійшло 344 тис.грн. неподаткових
надходжень. У порівнянні з минулим роком приріст склав46 % або
108тис.грн.
(№13)

Друга

частина

в

доходах сільського бюджету це
МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ, які складають 35% від загального обсягу.

З державного бюджету до сільського бюджету за 2018 рік надійшло
субвенцій в сумі 13 295тис.грн., у тому числі:

освітньоїсубвенції - 7 163 тис.грн.,

медичноїсубвенції ~ 3 570тис. грн.,(з них коштипередані на
вторинну медицину (лікарню)- 2 723 тис. грн., на первинну медицину
(амбулаторії) — 847 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 надійшликошти в сумі 1 921 тис.грн., а саме:

1 747 тис.грн. – додаткова дотація;

16,7 тис.грн. - субвенція на надання державної підтримки особам
з особливими освітніми потребами;

18,9 тис.грн. - на оздоровлення та відпочинок дітей

113тис.грн. - на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська школа»;

25тис.грн. - субвенція на проведення місцевих виборів ;
Також за звітний період було отримано кошти субвенції від
Яструбенської сільської ради на утримання місцевої пожежної охорони в сумі
50 тис.грн.
Надходження у вигляді трансфертів до бюджету Миколаївської
сільської ради із бюджетів різних рівнів за 2018 рік у порівнянні з 2017 роком
зменшилися на 2,9 % або на 460тис. грн.
(№14) Третя
частина в доходах сільського бюджету це
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД.
До спеціального фонду бюджету Миколаївської сільської ради
надійшло 1 505тис. гри., що на 15 тис. грн. або на 1,0% більше ніж за
аналогічний період минулого року.
Майже 56% надходжень до спеціального фонду складає екологічний
податок (849тис.грн). У порівнянні з 2017 роком екологічний податок
зменшився на 6,0% або на 54 тис.грн. Це пов’язане зі зменшенням
транспортування природного газу. Основним платником екологічного податку
є промислове підприємство УМГ «Київтрансгаз».
43,6% (656тис.грн.) – це неподаткові надходження (надходження
бюджетних установ від сплати батьками за харчування, сплати за
користування водою, благодійні внески та подарунки). У порівнянні з 2017
роком власні надходження зросли на 27% або на 221 тис.грн.
(№15) Між Миколаївською сільською радою та аграрними
підприємствами є постійна співпраця. Вони переймаються проблемами нашої
соціальної сфери. На протязі року крім обов’язкових бюджетних платежів
була матеріальна підтримка наших установ на загальну суму 1 173 тис.грн.
Це і ремонт доріг, встановлення вуличного освітлення, ремонти та придбання
в заклах освіти, медицини, культури та проведення всіх свят на рівні села,
району, області.

(№16) Миколаївська територіальна громада одна із 665 ОТГ, яка
включилася в реформу -децентралізації по Україні. Група експертів
Центрального офісу реформ при Мінрегіоні проаналізувала фінансову
діяльність за 2018 рік, заздалегідь згрупували ОТГ за чисельністю населення:
Група 1 – ОТГ з чисельністю населення понад 15 тис. жителів;
Група 2 – ОТГ з чисельністю населення від 10 до 15 тис. жителів;
Група 3 – ОТГ з чисельністю населення від 5 до 10 тис. жителів;
Група 4 – ОТГ з чисельністю населення менше 5 тис. жителів.
Миколаївська сільська рада увійшла до 4-ї групи та займає 21 місце
серед 248 ОТГ данної категорії по чисельності населення.
Між 28 ОТГ по Сумській області Миколаївська сільська рада по
показнику власні доходи на одного мешканця займає 3 місце;
По показнику рівень дотаційності бюджетів – 1 місце;
По показнику питома вага видатків на утримання апарату управління у
фінансових ресурсах ОТГ – 7 місце;
По показнику капітальні видатки на одного мешканця – 3 місце.

Розділ 2
(№1) Діяльність сільської ради у минулому році була визначена
цільовими програмами соціальної, економічної та культурної сфер згідно
затвердженого «Стратегічного плану розвитку Миколаївської територіальної
громади до 2020 року» та спрямована на наповнення дохідної частини
місцевого бюджету, забезпечення сталого розвитку сіл, покращення якості
рівня життя жителів громади та формування безпечного середовища
життєдіяльності населення, виконання завдань щодо безперебійної роботи
закладів освіти, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства,
забезпечення благоустрою та утримання доріг, тощо. Впродовж минулого
року сільська рада працювала по 19 цільовим програмам,(№2) серед них:
1. Комплексна Програма розвитку освіти Миколаївської сільської
територіальної громади у 2018 році.
2. Перевезення педагогічних працівників у 2018 році.
3. Підвезення учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців
закладів дошкільної освіти Миколаївської сільської ради у 2018 році.
4. Оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році.
5. Розвитку пластового руху у закладах загальної середньої освіти
Миколаївської сільської ради у 2018 році.
6. Відшкодування компенсації на перевезення окремих пільгових
категорій громадян на приміських маршрутах загального користування
автомобільним транспортом у 2018 році.
7. Реалізація Конвенції ООН про права дитини на 2018 рік на території
Миколаївської сільської ради.
8. Розвитку фізичної культури і спорту на території Миколаївської
сільської територіальної громади у 2018 році.
9. Розвитку культури у Миколаївській сільській раді у 2018 році.
10. Соціального захисту населення території Миколаївської сільської ради
у 2018 році.
11. Молодь Миколаївської сільської територіальної громади.
12. Безпечна громада.
13. Охорона
навколишнього
природного
середовища
території
Миколаївської сільської ради у 2018 році.
14. Реформування і розвиток житлово-комунального комунального
господарства Миколаївської сільської ради у 2018 році.
15. Розвитку інформаційного простору Миколаївської сільської ради у
2018 році.
16. Розвитку малого і середнього підприємництва на території
Миколаївської сільської ради у 2018 році.

17. Розвитку первинної медицини Миколаївської сільської ради у 2018
році.
18. Фінансової підтримки та розвитку комунальних некомерційних
підприємств Миколаївської сільської ради по наданню первинної медичної
допомоги населенню у 2018 році.
19. Економічного і соціального розвитку Миколаївської сільської
об‘єднаної територіальної громади у 2018 році.
(№3) Організаційно-правові форми роботи сільської ради
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
сільська рада, як колегіальний орган місцевого самоврядування здійснює
свою діяльність сесійно. Результатом налагодженої конструктивної співпраці
з постійними депутатськими комісіями та депутатським корпусом в цілому
стало проведення сільською радою, як представницьким органом
територіальної громади, 13 сесійних засідань сьомого скликання, на яких
прийнято 362 рішень. Всі питання, які виносились на розгляд пленарних
засідань, попередньо розглядались на засіданнях постійних комісій сільської
ради та відповідали вимогам чинного законодавства України. Переважна
частина прийнятих рішень стосуються підвищення рівня соціального захисту
жителів
громади,
забезпечення
комплексу
заходів
соціальної
підтримки вразливих категорій населення, покращення якості освіти і
медичного обслуговування, землекористування та містобудування. Під час
підготовки матеріалів на розгляд сесій рада виходила з принципів законності,
гласності, колегіальності, прозорості. Для забезпечення публічності у
прийнятті рішень, проекти рішень та рішення сесій розміщуються на
сторінках офіційного веб-сайту сільської ради.
Слід зазначити, що крім участі в роботі постійних комісій та пленарних
засіданнях ради, депутати працюють в округах, допомагають своїм виборцям
у вирішенні їх проблем, беруть активну участь і в заходах, які проводяться
сільською радою.
Протягом звітного періоду сільська рада цілеспрямовано проводила
роботу по удосконаленню форм координації діяльності виконавчого комітету.
Виконавчим комітетом проведено 12 засідань, заслухано 189 питань, з яких
прийняті відповідні рішення. Переважно це актуальні питання повсякденного
життя громади: надання адміністративних послуг, забезпечення благоустрою,
упорядкуванню та освітлення територій, охорони навколишнього середовища
та техногенної безпеки, створення комісій сільської ради, стабільного
функціонування закладів освіти, надання будівельних і поштових адрес,
затвердження заходів з відзначення державних свят тощо. Здійснюючи свої
повноваження сільського голови, мною було прийнято 479 розпоряджень з
кадрової та основної діяльності.

Надання доступних та якісних адміністративних послуг є однією із
основних складових забезпечення життєдіяльності громади, як базової ланки
адміністративно-територіального устрою України.
У минулому році
сільською радою та її виконавчим комітетом, державним реєстратором,
забезпечено надання 24 видів адміністративних послуг. У звітному періоді
було вчинено 1601 нотаріальних дій, зареєстровано 12 народжень, 62
смертей, 4 шлюби, видано 3317 довідок. Найбільш актуальні довідки про
склад сім’ї, місце реєстрації, реєстрацію земельних ділянок тощо. Прийнято
та задоволено 327 заяви про реєстрацію місця проживання, зняття з обліку,
реєстрацію дітей.
Державним реєстратором сільської ради за 2018 рік прийнято 2 333
заяви про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та заяв про
надання інформації з Державного реєстру прав. З них 634 заяви прийнято від
заявників, які віднесені до категорії осіб, які звільняються від сплати
адміністративного збору.
Всього до сільського бюджету Миколаївської сільської ради надійшло
229 тис грн. адміністративного збору за проведення реєстраційних дій
та за надання інформації з Державного реєстру прав.
(№4)
На
виконання
вимог
Закону
«Про
звернення
громадян» Миколаївською сільською радою у 2018 році було вжито
невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації конституційних прав
громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов’язкове
одержання обґрунтованої відповіді. Як правило, особистий прийом громадян
ведеться щоденно, незважаючи на встановлені графіки. Сільською радою
запроваджено постійний моніторинг з питань звернень громадян. Питання
про роботу зі зверненнями громадян розглядалися на засіданнях виконавчого
комітету, сесіях сільської ради під мої особистим контролем вирішувалися
питання, з якими зверталися ветерани війни та праці, інваліди, учасники
бойових дій та їх родини, багатодітні сім’ї. Впродовж звітного періоду у
сільську раду надійшло 345письмових та 23 усних, із них колективних
звернень – 17. Найбільш важливими питаннями, яку турбували мешканців
громади – це аграрна політика і земельні відносини 148 звернень, що складає
43% від усіх звернень, дані питання розглядались комісійно та на засіданнях
сесії сільської ради. Не менш важливими були питання соціального захисту –
71 звернення, що складає 21% від загальної кількості звернень. Кількість
порушених питань комунального господарства – 43 , житлової політики – 26 ,
транспорту та зв’язку – 19,сімейної та гендерної політики, захисту прав дітей
– 9 , екології та природних ресурсів – 4 , освіти – 2 .
Відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян» усі
звернення, які надходили до сільської ради розглядалися в передбачені
законом терміни.
(№5) Виконання видатків сільського бюджету
Для забезпечення сталого розвитку сіл, покращення якості рівня життя
жителів громади та формування безпечного середовища життєдіяльності

населення, виконання завдань щодо безперебійної роботи закладів освіти,
охорони здоров’я, житлово-комунального господарство, забезпечення
благоустрою та утримання доріг, тощо, сільською радою були використані
кошти у сумі 45 429 тис грн.
Структура видатків по Миколаївській сільській раді за 2018 рік,
тис грн
Бюджетні
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9

Освіта
Трансферти
Апарат
Медицина
ЖКХ
культура
соцзахист
Фінуправляння
Землеустрій
Пожежна частина

16
8
5
4
4
3

Залучені

Всього

%

515,0
281
16 796,0
37,0
137,4
8 137,4
17,9
220,5
5 220,5
11,4
825,3
72
4 897,3
10,8
055,8
383
4 438,8
9,8
596,8
437
4 033,8
8,9
708,4
708,4
1,6
608,6
608,6
1,3
309,9
309,9
0,9
278,5
278,5
0,6
44 256,0
1 173
45 429,0
100%
Аналізуючи кожну галузь окремо, слід відмітити наступні досягнення
(№5.1) 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.
(№5.2) Для забезпечення потреби населення в якісних освітніх
послугах, у громаді діє мережа закладів загальної середньої освіти, яка
налічує 2 навчально-виховні комплекси у селах Миколаївка та Лікарське,
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів в с.Северинівка, та Дитячий навчальний
заклад «Веселка» в с.Северинівка. Кількісний склад учнів закладів загальної
середньої освіти налічує 283 чоловік, дошкільнят 79 діток, середня
наповнюваність класів –9 учнів.
(№5.3) В цілому профінансована дана галузь на 16 796 тис.грн., що
складає 37% від загальної суми видатків:
- Державний бюджет – 7 347,8 тис грн. 44% від суми видатків на освіту, а
саме:
- Освітня субвенція 6 778 тис.грн
- Залишок освітньої субвенції з минулого року 416 тис.грн
- Субвенція на Нову Українську школу 113 тис.грн
- Субвенція на інфраструктуру 40, 0тис.грн
- Обласний бюджет – 36 тис грн.
0,2%, а саме:

- Субвенція для дітей з Особливими освітніми потребами 17 тис.грн
- Субвенція на оздоровлення 1 9 тис грн.
- Місцевий бюджет – 8 721 тис грн. 52%
- Спонсорські та батьківська плата за харчування 797 тис.грн
(№5.4) Видатки на утримання навчальних закладів склало:
1. Миколаївський НВК 5 906,1 тис грн.,
2. Лікарський НВК 4 613,5 тис грн.,
3. Северинівська ЗОШ 3 455,4 тис.грн,
4. ДНЗ Веселка 1 242,9 тис грн.
Вартість утримання:
№
1
2
3
4

заклад
Миколаївський НВК
Лікарський НВК
Северинівська ЗОШ
ДНЗ «Веселка»

грн
1 учня загальної
середньої освіти
31 134
52 116
51 926

1 вихованця
дошкільної освіти
23 510
24 003
35 630

Показники більше ніж по району, це каже про те, що в наших закладах мала
наповненість класів учнями та діток у групах.
(№5.5) У 2018-2019 навчальному році 28 першокласників переступили
поріг Нової Української Школи. Вони здобувають знання в нових
облаштованих класних кімнатах. Перші класи забезпечені новими меблями,
навчальними і дидактичними матеріалами, необхідними для якісного,
сучасного навчання. Класи оснащені сучасним комп’ютерним та
мультимедійним обладнанням на загальну суму 511 тис.грн, за кошти державного
бюджету 113 тис.грн. та місцеві 397 тис грн..
Для облаштування кабінету фізики у Северинівській школі були направлені
кошти народного депутата Медуниці в сумі 40 тис. грн.
(№5.6) Велику увагу депутати сільської ради приділяють харчуванню дітей: 50%
взяла на себе сільська рада поділивши обов’язки з батьками та 100 % безкоштовно
забезпечені харчуванням пільгові категорії дітей. Продукти харчування для учнів і
дошкільнят у 2018 році закуплені на загальну суму 291, 9 тис грн. Середня вартість
харчування у 2018 р. становить 13 грн на одного учня на день та 30 грн на одного
вихованця ДНЗ на день.
(№5.7) Для здійснення комфортних та безпечних умов перебування у
навчальних закладах були проведені поточні роботи:
• Поточний ремонт підлоги коридору Миколаївського НВК - 12 519 грн
• Поточний ремонт системи опалення Миколаївського НВК - 149 737 грн
• Поточний ремонт панелей коридору Лікарського НВК – 48200грн

• Поточний ремонт силової мережі живлення котельні Лікарського НВК –
19 071грн
• Поточний ремонт підлоги спортивної зали Северинівської ЗОШ - 197 821грн
• Поточний ремонт туалетної кімнати у КДНЗ Веселка - 44 799грн
• Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій усіх закладів освіти – 82 375 грн
(№5.8) До закладів освіти здійснюється підвезення двома автобусами
159 учнів, вихованців крім того педагогічних працівників, які проживають за
межею пішохідної доступності, із сіл Капітанівка, Кекине, Спаське, Софіївка,
Склярівка, Вербове, Постольне, Степаненкове
(№5.9) Оздоровлення дітей.
У 2018 році послугами відпочинку було охоплено 150 дітей шкільного
віку, що становить 54% від їх загальної кількості. З них – 58 дітей різних
пільгових категорій (21% від загальної кількості дітей пільгових категорій).
Середня вартість харчування у таборах відпочинку склала – 30,00 гривень на
дитину, з них 18,00 грн.- з місцевого бюджету (60%); 12,00 грн. – батьківська
плата (40%).
У 2018 році на проведення оздоровчо-відпочинкової кампанії використано
140 тис. грн, з яких 97 тис. грн – кошти МБ, 24 тис. грн – позабюджетні
кошти (батьківська плата), 19 тис. грн – кошти ОБ.
Із них: на харчування - 57 тис. грн.; на придбання путівок для дітей пільгових
категорій - 40,0 тис.грн.,
13 дітей пільгових категорій отримали послуги оздоровлення та відпочинку у
приміських таборах оздоровлення.
(№5.10) 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.
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.
На проведення спортивних заходів та підтримку трьох футбольних
команд нашої громади з місцевого бюджету було виділено у 2018 році
186 тис. грн.

У 2019 році продовжується робота щодо покращення якості надання
освітніх послуг та розвитку спортивного напрямку в громаді.
(№6) Слід зазначити досягнення і в галузі охорони здоров’я..
На території Миколаївської сільської ради первину допомогу надають
два заклади: Комунальне некомерційне підприємство «Амбулаторія загальної
практики сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці " с.Миколаївка та
АЗПСМ с.Постольне, ФАП с.Северинівка, ФП Лікарське та Кекине.
В цілому профінансована галузь охорони здоров’я на 4 897,3 тис грн., що
складає 10,8 % від загальної суми видатків, у порівняні з минулим роком
збільшилися у 2 рази.
Грн.;
№

Джерело фінансування

1
2

Медична субвенція
373 412
Додаткова
дотація
на
60 34
енергоносії
Місцевий бюджет:
1 477 421
Державний
бюджет
на
інфраструктуру
824 776
Національна служба здоров’я
172 601
Залучені кошти (аграрії)
22 000
всього
2 908 244

3
4
5
7

АЗПСМ
с.Миколаївка

АЗПСМ
с.Постольне

Всього

475 833
108 953

849 245
168 987

1 085011

2 562 432

247 250
50 000
1 358 567

824 776
419 851
72 000
4 897301

Протягом року за рахунок коштів медичної субвенції, місцевого
бюджету
амбулаторії
та
фельдшерські
пункти
забезпечувались
медикаментами та медичними виробами для надання невідкладної допомоги
хворим, придбавалось необхідне медичне обладнання, комп’ютерна техніка,
забезпечувалась виписка лікарських засобів за урядовою програмою
«Доступні ліки ,безоплатно і на пільгових умовах» та інше на суму 430,6 тис
гривень, проводились капітальні та поточні ремонти для покращення
матеріально-технічного стану приміщень та санітарно-гігієнічних умов
перебування пацієнтів у закладах. Так в амбулаторії села Постольне були
зроблені ремонтні роботи системи опалення, поточні ремонти кабінетів:
маніпуляційної, палати денного стаціонару, санвузла, ремонт ганку на
загальну суму 285,5 тис гривень. В амбулаторії с. Миколаївка зроблено
капітальний ремонт внутрішніх приміщень на суму 824,8тисячгривень.
У 2018 році проведені спільні виїзди спеціалістами Сумської обласної
клінічної лікарні та Сумської ЦРКЛ до сіл Постольне, Северинівка,
Миколаївка.
Продовжується підписання декларацій населення з лікарями
амбулаторії відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я
України від 19.03.2018 № 503 «Про затвердження Порядку вибору лікаря,
який надає первинну медичну допомогу». Так, станом на 01.01.2019, із

сімейними лікарями комунального некомерційного підприємства с.Постольне
підписано 1408 декларацій, с.Миколаївка – 1525,що складає відповідно 64,3%
та 58,6%.
Для впровадження електронного документообігу та телемедицини у
лікувальних закладах, підприємство зареєстроване у національній
електронній системі здоров’я. Кожна амбулаторія, кожен лікар забезпечений
комп’ютером та доступом до мережі Інтернет.
З метою своєчасного виявлення серцево-судинних захворювань,
впроваджується
ЕКГ-телемедицина:
у
кожній
амбулаторії
є
електрокардіограф ЮКАРД–100 з вбудованим модулем UNET для
забезпечення дистанційної передачі електрокардіограми пацієнта до лікаря
функціональної діагностики Сумської центральної районної клінічної лікарні.
За кошти місцевого бюджету придбано житло для сімейного лікаря 118
тис грн та 107 тис грн –земельна ділянка під будинком, що дало змогу
закріпити фахівця на селі.
(№7) Соцзахист:

Щодо підвищення добробуту найуразливіших верств населення,
надається допомога сім'ям з дітьми, інвалідам, людям похилого віку, а також
сім’ям, які опинилися в складних життєвих умовах.
Видатки соціального захисту та соціального забезпечення охопили 338
осіб та склали 708 тис гривень, у тому числі на:
Відшкодування послуг звязку 13 осіб на суму 3 397 грн,
Відшкодування послуг Сумигаззбут 3 чоловік на суму 328 грн,
Пільгове перевезеня населення 110 осіб - 62 247грн,
Відділ надання допомоги вдома 4 працівника обслуговує 28 осіб372 918 гр
Подарунок до дня Миколая прийомній сім’ї де виховуються 6 дітей -2000гр
Допомога на лікування 19 чоловік 114 400грн
Допомога на поховання 3 чоловіка 1500грн
Допомога Почесному донору 8 чол 8 000грн
Допомога постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 2 чол
-2000гр
Допомога учасникам АТО 45 чол на суму 67500
Допомога сім’ї загиблого 1сім’я – 25000грн
Підписка газет пільговим категоріям населення 200 чоловік - 49116грн
(№8) Миколаївській сільській раді та відділу культури та роботи з
молоддю підпорядковані 7 клубних закладів (Сільські будинки
культури:Миколаївський, Северинівський), сільські клуби: Постольненський
Склярівський, Лікарський, Обєкти дозвілевої роботи: Кекинський, Спаський)

та 6 бібліотек (Миколаївська, Северинівська, Постольненська, Склярівська,
Лікарська, Спаська). У семи клубних закладах діє понад 30 клубних
формувань, клубів за інтересами та любительських об’єднань, серед них
вокальні студії, гуртки хорового та фольклорного співу, рукоділля,
художнього читання, шахово-шашковий, тенісний, більярдний, боксу
(Лікарський СК), «Господарочка» (Северинівський СБК), дискотека.
У Миколаївській громаді
забезпечують такі колективи:

розвиток

аматорської

творчості

1) Народний аматорський хоровий колектив Миколаївського СБК,
2) Фольклорний ансамбль Миколаївського СБК,
3) Вокальний ансамбль «Коровай» Кекинського ОДР,
4) Жіночий вокальний ансамбль «Берегині» Склярівського СК,
5) Жіночий вокальний ансамбль «Постольняночка» Постольненського СК,
6) Новостворений у квітні 2018 року вокальний ансамбль «Мальви»
Лікарського СК,
7) Жіночий вокальний ансамбль «Чарівниці» Северинівського СБК,
8) Новостворений у жовтні 2018 року Фольклорний ансамбль «Джерельна
криниця» Северинівського СБК.
Аматорські колективи приймають участь у районних, обласних,
Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях і конкурсах:
1. «Хліборобська пісня – 2018»
- Жіночий вокальний ансамбль "Чарівниці" Северинівського СБК
увійшов у 10-ку кращих колективів Сумського району. Керівник
Тамара Рязанцева.
- Людмила Красуля - солістка Миколаївського СБК нагороджена
дипломом у номінації «Переможець районного фестивалю-конкурсу
«Хліборобська пісня-2018»»
- Віктор Іванченко - директор Миколаївського СБК. Диплом переможця
у номінації "Кубок прогресу".
- Оксана Рябуха –завідувачка Кекинським ОДР перемогла у номінації
"Творча ініціатива".
2. Всеукраïнський фестиваль-конкурс хорових колективiв iм. Леопольда
Ященка у Києвi.

- Подяка народному аматорському хоровому колективу Миколаївського
СБК за вірність українській пісенній традиції та за участь.
3. Всеукраїнський фестиваль "Козацький
запрошенням. Фестиваль не оцінюється.

родослав".

Участь

за

- Вокальний ансамбль «Коровай» Кекинського ОДР,
- Жіночий вокальний ансамбль «Постольняночка» Постольненського
СК.
4. Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної творчості "ЯРМАРИНКА"
на Національному Сорочинському ярмарку.
- Народний аматорський хоровий колектив Миколаївського СБК – ІІІ
місце,
- Жіночий вокальний ансамбль «Постольняночка» Постольненського
СБК – І місце.
5. Міжнародний літературно-мистецький фестиваль
рушники». Диплом за участь. Фестиваль не оцінюється.

«Кролевецькі

6. Районний фестиваль-конкурс «Співодари-2018»:
- Жіночий вокальний ансамбль «Чарівниці» Северинівського СБК – І
місце,
- Фольклорний ансамбль «Джерельна криниця» - ІІ місце,
- Народний аматорський хоровий колектив Миколаївського СБК – ІІІ
місце.
У квітні 2018 року на місцевому рівні було започатковано новий
Відкритий фестиваль-конкурс гумору, сатири та вселенського сміху
«Миколаївська мітла», який буде проводитись щорічно.
У серпні 2018 року започатковано святкування Дня Меду для жителів
нашої ОТГ. За наявності у 2019 році достатньої суми місцевих та залучених
коштів планується зробити День Меду
щорічним Фестивалем Меду
«Мед’ok».
У 2018 році на високому рівні директорами та завідувачами клубних
закладів були проведені святкування до Дня Села, на достатньому рівні –
урочистості до Державних свят. Протягом 2018 року у клубних закладах та
бібліотеках були проведені культурно-освітні заходи, концерти, виставки
тощо.
Відділом культури та роботи з молоддю Миколаївської ОТГ спільно з
ГО «Український освітній клуб» була подана проектна заявка на експерта з
Німеччини з метою підвищення рівня організації дозвілля молоді,
модернізації закладів культури та підвищення кваліфікації працівників

культури ОТГ. 28 жовтня 2018 року Службою старших Експертів Німеччини
на 3-тижневий термін перебування в ОТГ був направлений експерт Ютта
Шауер-Ангерер для допомоги у вирішенні поставлених задач згідно проекту.
У 2018 році профінансовані бібліотеки на загальну суму 311 тис грн,
кошти були використані на заробітну плату, нарахування , придбання
предметів та матеріалів, оплата енергоносіїв.
Всі клубні заклади були забезпечені канцтоварами, господарськими
товарами, подарунками для проведення культурно – масових заходів –,
спортивним інвентарем.
Для Миколаївського СБК була придбана тканина для облаштування
сцени – 26 тис грн.
Також проведено поточний ремонт каналізаційної системи,
водовідведення, поточний ремонт глядацької зали, проведено капітальний
ремонт- на суму – 420 тис грн.
для Северинівського СБК: капітальний ремонт внутрішніх приміщень
будинку культури на суму – 979 тис грн., поточний ремонт покрівлі – 227
тис грн.
для Склярівського СК придбана тканина для облаштування сцени,
проведений поточний ремонт топкової та поточний ремонт системи опалення
на загальну суму 137 тис грн.
для Постольненського СК придбана тканина для облаштування сцени,
акустична система, сценічні костюми на загальну суму 65 тис грн.
для Кекинського ОДР придбано більярд, зроблений поточний ремонт на
загальну суму 70 тис грн .
для Спаського ОДР придбано тканина для облаштування сцени,
новорічна ялинка, поточний ремонт приміщень на загальну суму 59 тис грн
Проведено
відео
спостереження
для
Миколаївського
та
Северинівського будинків культури на суму 40 тис.грн.
Загальна сума на утримання клубних закладів на суму 3008 тис грн,
(що складає 8,9% від загальної суми видатків) в тому числі поточні видатки
склали 1679 тис грн, капітальні- 1 329 тис гр.
(№9) За 2018 рік профінансовано роботу ФУ на суму 608,6 тис грн
(№10) Пожежна безпека. Місцева пожежна охорона Миколаївської
сільської ради бере участь у гасінні пожеж, ліквідації наслідків аварій,
стихійного лиха проведенні рятувальних робіт на території нашої громади та
обслуговує населені пункти Кровненської та Яструбинської сільських рад,
проводить протипожежну пропаганду серед населення з метою запобігання
пожежам та наслідкам від них.
Штатна чисельність пожежної охорони становить 4 чоловіка.
Фінансування здійснюється за рахунок бюджету Миколаївської сільської
ради та субвенції місцевого бюджету Яструбинської сільської ради на

загальну суму 278 тис грн., які використані на заробітну плату, нарахування,
придбання бензину, страховка автомобіля та водіїв, було зроблено 13 виїздів
на гасіння пожеж в селах Руднівка, Кровне, Склярівка, Надярне, Спаське,
Капітанівка, Гриценкове, Миколаївка, Лікарське.
(№11) Апарат сільської ради профінансовано на заробітну плату,
нарахування, канцтовари, комунальне обслуговування (газ, світло, дрова)
приміщень та будівель комунальної власності, придбання та обслуговування
оргтехніки, інформаційно-консультаційні послуги з питань проведення
процедур закупівлі, розміщення публікацій в газету, встановлення
дистанційних лічильників газу у приміщеннях адмін будівль сіл Миколаївка,
Постольне,
Кекине,
придбання
автомобіля,
встановлення
відео
спостереження на адмін будівлю сіл Миколаївка, Постольне, Кекине,
придбання вікон і дверей, меблів на загальну суму 5 220 тис грн.
(№12) Заходи із землеустрою профінансовано на загальну суму 310 тис
грн., а саме:
Проведена робота з оновлення нормативно-грошова оцінка земель сіл
Перехрестівка, Северинівка, Вербове, Софіївка та виготовлено кадастрові
плани даних населених пунктів на суму 86 тис грн.
Зроблена топографо-геодезична основа під населені пункти: Кекине,
Капітанівка, Миколаївка, Спаське, Северинівка, Мар'ївка, Перехрестівка,
Бурчак, Постольне, Склярівка, Вербове, Над’ярне, Софіївка на суму165 тис
грн.
Виготовлено проект плану зонування території з внесенням змін до
генерального плану с. Северинівка на суму 59 тс грн.
(№13) Значних досягнень здобула галузь житлово - комунального
господарства
відповідно до Програми Реформування і розвиток житловокомунального комунального господарства Миколаївської сільської ради у
2018 році.
З метою покращення якості питної води та забезпечення її
безперебійного постачання населенню Миколаївської сільської ради, за
рахунок коштів місцевого бюджету зроблено:
- ремонт водопровідних мереж в селах Степаненкове, Постольне,
Капітанівка, Кекине, Миколаївка на загальну суму 146,0 тисяч
гривень;

- проведено
розмежування
показників
електролічильника,
встановленого на водопровідній башті на території с. Миколаївка;
- оплата електроенергії за роботу насосів на 7 водонапірних баштах
комунальної власності на суму 139 тис грн.,
- Розроблена проектно-кошторисна документація:
на «Будівництво водогону в с. Рогізне» на суму 30 тс.грн,
на «Реконструкція водогону с. Северинівка вул. Шевченко,
Калинова» на суму 32 тис грн.,
Не залишається поза увагою і питання відновлення вуличного
освітлення.
Виговлено:
- технічні умови з приєднання електроустановок у селах Кекине,
Перехрестівка, Лікарське, Марївка, Миколаївка, Бурчак -37 752 грн,
- Проект по будівництву вуличного освітлення на сонячних батареях в
с. Степаненкове, Лікарське на суму 14тис.грн,
- Проект по реконструкції вуличного освітлення сіл Кекине, Лікарське,
Миколаївка на суму 66 тис грн.,
Виконані роботи:
- по об’єкту вуличне освітлення на сонячних батареях по вул. Миру у с.
Степаненкове на суму 157 тис.грн,
- Реконструкція вуличного освітлення с. Кекине вул. Тиха, Садова,
Центральна на суму 115 тис грн
- Реконструкція вуличного освітлення с.Лікарськоговул.Болгарська на
суму 139 тис грн.,
- Завдяки співпраці сільської ради та САП «Родючисть» відновлено
вуличне освітлення в с.Лікарське по вул.Шкільна на суму 83 тис грн
По існуючим електромережам вуличного освітлення було проведено
технічне обслуговування на суму 59 тис.грн.
Оплата за електроенергію вуличного освітлення склала 74 тис.грн.
Організовано благоустрій населених пунктів, а саме:
- послуги з чистки доріг від снігу – 14 тис грн, а основну чистку доріг
робили наші аграрії, Дякую їм за співпрацю,
- поточний ремонт доріг на території громади 92 тис грн. (с.
Линтварівка, Спаське, мосток в с.Мар’ївка)
- капітальний ремонт ділянки дороги по вул Шевченко с.Склярівка
450тис грн. та 100 тис грн. за рахунок коштів аграріїв САП «Родючисть»,

- поточний ремонт доріг с.Миколаївка на суму 200 тис грн за рахунок
АФ «Вперед»,
- поточний ремонт огорожі на кладовищі с.Бурчак, Гриценкове на суму
14 тис грн.,
- послуги по скошуванню бур’янів вздовж доріг та випилювання гілок
на суму 15 тис грн.,
- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ населених пунктів
сільської ради на суму 13 тис грн.,
- послуги по поточному ремонту колодязів, розташовані на території
громади: відремонтовано надбудов -6 шт в селах Кекине, Миколаївка,
Северинівка, очищено- 68 шт в період паводкових вод, виконано благоустрій
110 шт колодязів на загальну суму 217 тис грн, на території сіл Постольне,
Мар’ївка, Кекине, Миколаївка.
- послуги по виготовленню паспортів доріг комунальної власності на
суму 100 тис грн, що дає правові підстави для подальшого ремонту наших
доріг,
- виготовлення проектної документації на благоустрій водойм на
території сіл Соколине, Северинівка, 6 772 тис.грн.
- до 9 травня було зроблено поточний ремонт пам’ятників героїв ВВВ
с.Склярівка та с.Кекине.
Одним із основних чинників фінансової допомоги об’єднаним
територіальним громадам з боку держави є виділення коштів
інфраструктурної субвенції для розвитку ОТГ. Миколаївська громада
отримала даної субвенції в сумі 2 853,6 тис грн., за рахунок яких було втілено
3 інфраструктурні проекти.
- зокрема придбано екскаватор «Борекс» для КП «Господар» на суму
1050 тис.грн.
- Ремонт внутрішніх приміщень СБК Северинівка на суму 979тис грн,
- Капітальний ремонт внутрішніх приміщень на суму 825тис. грн.
АЗПСМ с.Миколаївка.
За власні кошти сільської ради було придбано:
-трактор МТЗ 82 з причепом самоскидним, гідравлічним відвалом та ковшом,
та щіпкоріз на загальну суму 838 тис грн.. що дало змогу в цьому році
перевірити його роботу на обочинах наших доріг.
Поповнили статутний капітал КП «Господар» 130 тис грн.
Профінансовано галузь ЖКГ на загальну суму 4 439 тис грн.
Аналізуючи виконання програми економічного і соціального розвитку
Миколаївської громади за 2018 рік, слід відмітити, що бюджет розвитку

сільської ради у 2018 році склав 8 728 тисяч гривень, що, у розрахунку на 1
жителя, становить 6 168,6тис грн, не дивлячись на те, що в умовах реалізації
реформи децентралізації, не легко самостійно працювати та приймати
оптимальні рішення Це свідчить, що діяльність місцевої влади направлена на
залучення нових платників податків на території. Капітальні видатки
направлено на розвиток галузі освіти, охорони здоров’я, культури та
підтримку благоустрою на території.
(№14) З бюджету сільської ради було перераховано до бюджетів
районного та державного рівня загальну суму 8 137,4 тис грн, а саме :
Реверсна дотація (вилучення з бюджету) у сумі 3 995 700 грн
Медична субвенція для здійснення видатків на вторинну медичну
допомогу для Сумської ЦРКЛ у сумі 2 722 932 грн.
Субвенція для передачі бюджету м. Суми на утримання КУ
«Сумська міська рятувально - водолазна служба» в сумі 16 760 грн.
Субвенція на утримання КЗ Сумської районної ради – Садівська
дитяча школа мистецтв у сумі 151 539 грн.
Субвенція на утримання Сумського районного Будинку дітей та
юнацтва Сумської районної станції юних техніків у сумі 128 880,71 грн.
Субвенція на централізовані засоби лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет у сумі 42 500 грн.
Трансферт обласному бюджету на компенсаційні виплати за
пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на
автобусних маршрутах загального користування у сумі 21 460 грн.
Субвенція для виплати компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги у сумі 17 195,67 грн.
Субвенція Степанівській селищній раді для здійснення
відшкодування компенсаційних виплат на пільгове перевезення залізничним
транспортом у сумі 42 000 грн. ст. Лікарське, ст. Головашівка
Субвенція для матеріально – технічного забезпечення Сумського
районного відділу поліції у сумі 80 000 грн.
Субвенція для облаштування підрозділів Сумського
прикордонного загону (військова частина 9953) 494 999,72 гисгрн.
Субвенцію на придбання цифрового рентгенологічного апарату
для Сумської ЦРКЛ у сумі 142 860 грн.
Багато зроблено в минулому році, а ще більше треба зробити для
забезпечення комфортних умов проживання населення, але ж основні
пріоритети у громади це ремонт доріг, завершення реконструкцію вуличного
освітлення, передача водогінних мереж надавачу послуг, відновлення та
організація вивозу твердих побутових відходів, організація перевезення
населення, забезпечення безперебійної роботи закладів освіти, охорони
здоров’я.

Ще раз хочу подякувати депутатському корпусу, аграрним
підприємствам, підприємцям та фермерам за плідну працю на благо та
розвиток нашої громади.

