
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  08.08.2019                                                           №  13
с. Миколаївка
Про внесення змін до рішення 31 сесії № 05 від 21.12.2018 «Про 
затвердження Програми «Фінансової підтримки га розвитку комунальних 
некомерційних підприємств Миколаївської сільської ради Сумського 
району по наданню первинної медичної допомоги населенню 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 «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 викласти в такій редакції
№
 з/
п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів
програми

Джерела
Фінансу

вання

Орієнтовні обсяги фінансування, грн.

«АЗПСМ
с.

Постольне»

«АЗПСМ
Різдва

Пресвятої
Богородиці»

Разом

1. Заробітна 
плата

 Стимулюючи 
виплати 

170 Місцевий  
бюджет

267 409 209 805 477 214

2. Нарахуванн
я на 
заробітну 
плату

Виплата нарахувань
на стимулюючи 
плати

180 Місцевий  
бюджет

58 829 46 195 105 024

3. Придбання
предметів,
матеріалів,
обладнання
та
інвентарю,

Витрати  на  ремонт
та  запчастини  до
транспортних
засобів
Придбання
господарчих товарів

142
143
150
______

Місцевий 
бюджет 4 500

8 500
42 500

-

15 000
86 200
42 500
25 600

19 500
94 700
85 000
25 600



меблів та інвентар
Витрати на паливо-
мастильні
матеріали
Витрати  на
придбання меблів

5 Оплата
послуг (крім
комунальни
х):

Витрати,  що
здійснюються  для
підтримання
об’єкта  в  робочому
стані(проведення
ремонту, технічного
огляду,  нагляду,
обслуговування
тощо)

200

Місцевий 
бюджет

66 238 - 66 238

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

Секретар сільської ради В.В.Непийвода


