
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ШОСТА  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  24.06.2019                                                                      № 01
с. Миколаївка
Про внесення змін до рішення 31 сесії сьомого cкликання від 21.12.2018 
року № 06 «Про затвердження Програми економічного та соціального 
розвитку Миколаївської сільської ради на 2019 рік» 

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», абзацу 4 Вступу Програми економічного та соціального розвитку 
Миколаївської сільської ради на 2019 рік, 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 економічного та соціального розвитку
 Миколаївської сільської ради на 2019 рік. 

2. Внести зміни у Розділ І «Реформуванні і розвиток житлово-
комунального господарства» Заходів по виконанню Програми 
економічного і соціального розвитку Миколаївської сільської 
територіальної громади  на 2019 рік:

2.1. Пункт 1.53  викласти в такій редакції:
1.5
3

Субвенція 
Прикордонному 
загону для 
поліпшення 
матеріально-
технічної бази

- 800.0
0

- I -IV
кварта

л

Виконавчий
комітет 

3. Доповнити Розділ ІV«Охорона здоров‘я» Заходів по виконанню 
Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської сільської
ради  на 2019 рік:



3.1. Розділ ІV Заходів по виконанню Програми доповнити 
пунктами 4.3, 4.4:

4.3 Первинна реєстрація 
службового 
автотранспорту для 
медичних 
працівників 
амбулаторії загальної
практики сімейної 
медицини с. 
Постольне
Миколаївської 
сільської ради

- 21,80 - ІІ - ІІІ 
квартал

Виконком 
сільської 
ради 

4.4 Співфінансування на
придбання 
телемедичного 
обладнання для 
загальної практики 
сімейної медицини с.
Постольне
Миколаївської 
сільської ради

- 11,00 - ІІ – ІV 
квартал

Виконком 
сільської 
ради 

4. Затвердити розділ Х Паспорт програми економічного та соціального 
розвитку Миколаївської сільської ради на 2019 рік у новій редакції 
(додаток 1 додається).

5. Викласти Додаток до Програми економічного та соціального розвитку 
Миколаївської сільської ради на 2019 рік у новій редакції (додаток 2 
додається)

6. 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


