
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  08.08.2019                                                           №    15
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. Пункти 1.4, 1.41, 1.49, 1.50  викласти в такій редакції:

1.4 Реконструкція вуличного 
освітлення с. Бурчак 
Миколаївської сільської 
ради

- 700.0
0

- I- IV
квартал

Виконавчий
комітет 
Сектор 
ЖКГ

1.4
1

Виготовлення 
топографічної зйомки 
населених пунктів 
с. Рогізне, с. Гриценкове, 
с. Соколине, 
с. Васюківщина, 

- 350.0
0

- I- IV
квартал

Виконавчий
комітет 
Сектор 
ЖКГ



с. Линтварівка, 
с. Лікарське, 
с. Степаненкове, 
с. Миколаївка, с. Мар‘ївка

1.4
9

Придбання меблів та 
побутової техніки для 
апарату, виконавчих 
органів та структурних 
підрозділів Миколаївської
сільської ради

- 150.0
0

- I- IV
квартал

Виконавчий
комітет 

1.5
0

Придбання комп‘ютерної 
техніки, обладнання  та 
комплектуючих для 
комп‘ютерного 
обладнання для апарату, 
виконавчих органів та 
структурних підрозділів 
Миколаївської сільської 
ради

- 100.0
0

- I- IV
квартал

Виконавчий
комітет 

3. Доповнити Розділ І «Реформування і розвиток житлово-комунального 
господарства» Заходів по виконанню Програми економічного і 
соціального розвитку Миколаївської сільської ради  на 2019 рік:
3.1. Розділ І Заходів по виконанню Програми доповнити 

пунктами 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65:
1.6
0

Підключення до мережі 
Інтернет адмінбудівлі в 
с. Кекине

- 35,00 - І - ІV 
квартал

Виконком 
сільської 
ради 

1.6
1

Придбання підставок 
для велосипедів

- 10,00 - І – ІV 
квартал

Виконком 
сільської 
ради 

1.6
2

Придбання велосипеда - 5,50 - ІІ - ІV 
квартал

Виконком 
сільської 
ради 

1.6
3

Виготовлення проектно-
кошторисної 
документації на 
капітальний ремонт вул.
Шевченка дороги 
-комунальної власності 
в с. Миколаївка

- 100,00 - ІІ – ІV 
квартал

Виконком 
сільської 
ради 



1.6
4

Субвенція державній 
установі «Центр 
пробації» в Сумській 
області на виконання 
програм соціально-
економічного та 
культурного розвитку 
регіонів

- 3,00 - ІІ – ІV 
квартал

Виконком 
сільської 
ради 

1.6
5

Субвенція Сумському 
обласному військовому 
комісаріату на 
виконання програм 
соціально-економічного
та культурного розвитку
регіонів

- 10,00 - ІІ – ІV 
квартал

Виконком 
сільської 
ради 

4. Доповнити Розділ ІІІ «Культура і духовність» Заходів по виконанню 
Програми економічного і соціального розвитку Миколаївської сільської
ради  на 2019 рік:

4.1. Розділ ІІІ Заходів по виконанню Програми доповнити 
пунктами 3.15:

3.15 Поточний ремонт 
каналізаційної 
системи 
Северинівського 
СБК в с. Северинівка

- 30,00 - ІІ -  ІV 
квартал

Виконком 
сільської 
ради 

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

5.1. Пункт 4.4. Розділу  ІV Заходів по виконанню Програми 
викласти в такій редакції:

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

99,00 21,80 - ІІ - ІІІ 
квартал

Виконком 
сільської 
ради 



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

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

8. 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.

Секретар сільської ради В.В.Непийвода


