
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 22.12.2017                                                                              № 07
с. Миколаївка______________ Р.О.Стогній
Про внесення змін до  рішення 12 позачергової сесії від 30.08.2017 року № 01 
«Про затвердження переліку проектів, які реалізуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету на формування інфраструктури Миколаївської сільської 
об‘єднаної громади Сумського району. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 410 від 07.06.2017 
року «Зміни, що вносяться до Порядку та умов надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад», витягу з протоколу засідання Комісії з розгляду поданих 
виконавчими комітетами міських, селищних, сільських об’єднаних  територіальних 
громад переліків проектів із проектними заявками на проекти, які можуть 
реалізуватися за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад, 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська
рада вирішила:

1. Внести зміни до переліку проектів, які можуть реалізуватися за рахунок 
коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад виклавши в наступній редакції: 

1.1 «Реконструкція покрівлі будівлі Миколаївського навчально-виховного 
комплексу Сумського району Сумської області в с. Миколаївка по вул. Перемоги, 
буд. 34»;

1.2 «Капітальний ремонт покрівлі дошкільного навчального закладу 
«Веселка» по вул. Шевченка, буд. 21 в с. Северинівка Миколаївської сільської ради 
Сумського району, Сумської області»;

1.3 «Реконструкція теплозабезпечення будинку культури в с. Северинівка 
Сумського району, Сумської області»;

1.4 «Вуличне освітлення на сонячних батареях по вул. Першотравнева, вул. 
Миру, вул. Зарічна в с. Капітанівка Сумського району Сумської області - 
будівництво»;

1.5 «Будівництво водогону по вул. Центральна в с. Постольне Сумського 
району, Сумської області»;

1.6 «Реконструкція теплозабезпечення Миколаївського будинку культури по 
вул. Шевченка буд. 67 в с. Миколаївка, Сумського району, Сумської області».
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1.7 «Поліпшення надання освітніх послуг у закладах загальної середньої 
освіти Миколаївської сільської ради (придбання ноутбуків та багатофункціональних
пристроїв)».

2. Фінансовому управлінню Миколаївської сільської ради внести зміни до 
рішення 2 сесії 8 скликання від 31.12.2016 року «Про сільський бюджет на 2017 
рік» 

3. Виконавчому комітету сільської ради затверджений перелік проектів 
оприлюднити на офіційному сайті Миколаївської сільської ради.

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

Сільський голова                 С.В. Самотой
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