
Додаток _
до рішення виконавчого комітету Миколаївської 
сільської ради сьомого скликання від29.08.2019 № 113

Додаток
до Програми економічного та соціального  
розвитку Миколаївської сільської радина 
2020-2022 рік, 

ЗАХОДИ
по виконанню Програми економічного та соціального розвитку

Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки
№
з\п Заходи

Прогнози обсягів фінансування
з місцевого бюджету тис. грн,
термін виконання по роках.

Відповідальні
виконавці

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 7
I.Реформуванняірозвитокжитлово-комунальногогосподарства

1.1 Реконструкція вуличного освітлення с. Бурчак Миколаївської 
сільської ради 

200.00 - Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.2 Реконструкція вуличного освітлення с. Миколаївка Миколаївської 
сільської ради вул.Перемоги, Молодіжна, Урожайна

400.00 - Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.3 Реконструкція вуличне освітлення в с. Мар’ївка по вул. Іванова.
 вул. Першотравнева

200.00 300.00 Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.4 Реконструкція вуличне освітлення по вул. Першотравнева, Перемоги,
Зарічна, Шкільна, Польова, Молодіжна в с. Капітанівка

400,00 - Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.5 Реконструкція вуличне освітлення по вул. Прянішнікова, вул. 
Козацька, вул. Цегельний завод в с. Рогізне

- - 360,00 Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.6  Реконструкція  вуличне освітлення по вул. Гагаріна в 
с. Перехрестівка

- 200.00 Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.7 Заміна лічильників обліку електроенергії на вуличне освітлення в 
населених пунктах сільської ради

50.00 50.00 50.00 Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.8 Поточний ремонт обладнання для артсвердловин та водонапірних 
башт сільської ради

150.00 150.00 150.00 Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.9 Проведення лабораторних досліджень якості та безпечності води 
водопровідних мереж 

10.00 10.00 10.00 Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.10 Встановлення  водомірів на артезіанські свердловини, розташовані в 
населених пунктах  Миколаївської сільської ради

100.00 - Сектор житлово- 
комунальногогосподарства



1.11 Розмежуваня показників лічильників електроенергії  на 
артсвердловинах сільської ради 

80.00 - Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.12 Реконструкція водопровідних мереж по вул. Перемоги в с. 
Миколаївка 

600.00 - Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.13 Реконструкція водопровідних мереж по вул. Центральна та пров. 
Миру в с. Постольне

- 850.00 - Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.14 Капітальний ремонт артезіанської свердловини в с. Постольне 800.00 Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.15 Реконструкція водопровідних мереж по вул. Миру в с. Степаненкове 
Сумського району, Сумської області

- 200.00 Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.16 Реконструкція водопровідних мереж в с. Северинівка 450.00 - Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.17 Реконструкція водопровідних мереж в с. Рогізне Сумського району, 
Сумської області

350.00 - Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.18 Поточний ремонт,благоустрій штатних колодязів та надбудов по 10 
шт кожного року

200.00 200.00 200.00 Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.19 Капітальний ремонт дороги по вул. Набережна  в  с. Миколаївка - 500.00 Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.20 Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. 
Першотравнева  в с. Мар‘ївка

500.00 Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.21 Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Шевченка 
в с. Склярівка

- 300.00 - Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.22 Капітальний ремонт ділянки дороги комунальної власності по вул. 
Шевченка , Перемого в с. Миколаївка

1200.00 - Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.23 Поточний ремонт доріг по вул Центральна с.Спаське 500.00 Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.24 Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. 
Болгарська, вул. Шкільна, в  с. Лікарське

- 1500.00 Сектор житлово- 
комунального господарства

1.25 Капітальний ремонт дороги комунальної власності по вул. Миру та 
вул. Головашівська в  с. Степаненкове

1300.00 Сектор житлово- 
комунального господарства

1.26 Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 
ремонт дороги комунальної власності між с. Постольне та місцевим 
кладовищем

- - 30.00 Сектор житлово- 
комунального господарства

1.27 Поточний ремонт пішохідних доріжок в с. Постольне - 200.00 - Сектор житлово- 
комунального господарства

1.28 Ремонт доріг загального користування місцевого значення 
(співфінансування)

Сектор житлово- 
коммунальногогосподарства



- Рогізне;
- Миколаївка-В.Піщане
- Мар‘ївка

400.00
400.00

400.00

1.29 Поточний  ремонт комунальних доріг  на території сільської ради 500.00 500.00 500.00 Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.30 Поточний ремонт дороги до АЗПСМ МСР Різдва Пресвятої 
Богородиці

700.00

1.31  Поточний  ремонт та впорядкування території меморіальних 
комплексів загиблих у Другій світовій війні розташованих на 
території сільської ради

160.00 160.00 160.00 Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.32 Придбання табличок назв  вулиць та населених 
пунктівМиколаївської сільської ради 

150.00 - Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.33 Утримання протирадіаційної захисної споруди (ПРУ) 50.00 50.00 50.00 Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.34 Будівництво лінії по сортуванню твердих побутових відходів на 
умові спів фінансування на території Степанівської селищної ради 770.00

Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.35 Будівництво, капітальний, поточний ремонт зупинок громадського 
транспорту на дорогах місцевого значення  (спів фінансування) 200.00 200.00 150.00

Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.36 Благоустрій території кладовищ в селах Миколаївської сільської ради
Кекине, Капітанівка
-Вербове, Миколаївка
- Северинівка

100.00
100.00

100.00

Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.37 Благоустрій (будівництво тротуару) по вул.Центральноїс.Кровне 
Миколаївської сільської ради

500.00 Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.38 Чистка снігу по комунальним дорогам населених пунктів 
Миколаївської сільської ради

160.00 200.00 250.00 Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.39 Косіння буряну по комунальним дорогам населених пунктів 
Миколаївської сільської ради

150.00 200.00 250.00 Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

1.40 Благоустрій населених пунктів Миколаївської сільської ради 150.00 200.00 250.00 Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ  I

II.Комунальне майно,земельні відносини та містобудування

2.1 Виготовлення  інвестиційного паспорту   громади Миколаївської 
сільської ради

20.00 Відділ земельних відносин
та комунальної власності



2.2 Капітальний ремонт будівлі сільської ради (заміна вікон, ремонт 
внутрішніх приміщень) по вул. Шевченка, 1 с. Миколаївка 
Миколаївської сільської ради

500.00 Сектор житлово-
комунальногогосподарства

2.3 Заміна газових котлів в адмінприміщеннях Миколаївської сільської 
ради (с. Миколаївка, с.Кекине)

50.00 Сектор житлово-
комунальногогосподарства

2.4 Ремонт крильця в адмінбудівлі с.Кекине 30.00 Сектор житлово-
комунальногогосподарства

2.5 Придбання автомобіля 220.00 Сектор житлово-
комунальногогосподарства

2.6 Поточний ремонт службового житла 100.00 100.00 Сектор житлово-
комунальногогосподарства

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

100.00 50.00 50.00 Загальний відділ
виконавчого комітету

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

50.00 60.00 70.00 Загальний відділ
виконавчого комітету

2.9 Придбання електронної програми «Електронна громада для 
просторового планування» (геоінформаційні системи)

50.00 Відділ земельних відносин
та комунальної власності

2.10 Виготовлення  проектів відведення земельних ділянок, на яких 
розміщені комунальні заклади Миколаївської сільської ради

100.00 100.00 Відділ земельних відносин
та комунальної власності

2.11 Виготовлення топографічної зйомки населених пунктів с. Рогізне, 
с. Гриценкове, с. Соколине, с. Васюківщина, с. Линтварівка,
 с. Лікарське, с. Степаненкове, с.Кровне, с.Руднівка

200.00 Відділ земельних відносин
та комунальної власності

2.12 Виготовлення технічної документації на земельні ділянки 
Миколаївської сільської ради

50.00 50.00 Відділ земельних відносин
та комунальної власності

2.13 Виготовлення технічної документації із землеустрою, щодо 
встановлення меж населених пунктів Миколаївської сільської ради 
Сумського району Сумської області 

300.00 300.00 300.00 Відділ земельних відносин
та комунальної власності

2.14 Виготовлення нормативно-грошової оцінки населених пунктів 
сілКровне,Руднівка

100.00 Відділ земельних відносин
та комунальної власності

2.15 Виготовлення генерального плану с. Миколаївка 200.00 Відділ земельних відносин
та комунальної власності

2.16 Виготовлення генерального плану с. Мар’ївка 200.00 Відділ земельних відносин
та комунальної власності

2.17 Виготовлення генерального плану с. Постольне 200.00 Відділ земельних відносин
та комунальної власності

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ II

III.Соціальна політика



3.1 Обладнання пандусами  комунальних закладів  Миколаївської сільської 
ради Сумського району

100.00 Сектор житлово- 
комунальногогосподарства

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ III 100.00 -
IV.Культураідуховність

4.1 Поточний ремонт приміщень бібліотек с.Лікарське, Постольне 50.00 Відділ культури та роботи
з молоддю

4.2 Капітальний ремонт внутрішніх приміщень, актової зали та вхідної 
групиСеверинівського СБК в с. Северинівка

900.00 200.00 - Відділ культури та роботи
з молоддю

4.3 Заміна дверей аварійних виходів Миколаївського сільського 
будинку культури по вул. Шевченка, буд. 67 с. Миколаївка, 
Сумського району

35.00 - Відділ культури та роботи
з молоддю

4.4 Постольненський СК:

- Реконструкція покрівлі, системи опалення, відмостки, заміна 
дверей, поточний ремонт 

- Утеплення будівлі, ремонт котельні, поточний ремонт

- - благоустрій території

760.00

600.00
50.00

Відділ культури та роботи
з молоддю

4.5 Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції 
Лікарського сільського клубу Миколаївської сільської ради 
Заміна дверей та вікон на першому поверсі Лікарського СК 100.00

50.00 - Відділ культури та роботи
з молоддю

4.6 Поточний ремонт електромережі Кекинського ОДР Миколаївської 
сільської ради, поточний ремонт  фойє, кабінету завідувача

200.00 Відділ культури та роботи
з молоддю

4.7 Придбання приладів відеоспостереження для закладів культури 
Миколаївської сільської ради (Кекике, Спаське, Склярівка)

60.00 - Відділ культури та роботи
з молоддю

4.8 Реконструкція системи опалення СБК с.КровнеМиколаївськоїсільської 
ради

500.00 Відділ культури та роботи
з молоддю

4.9 Заміна вікон на енергозберігаючі в приміщенні СБК 
с. Кровне Миколаївської сільської ради

500.00 Відділ культури та роботи
з молоддю

4.10 Реконструкція системи опалення СК с.Руднівка Миколаївської сільської 
ради

500.00 Відділ культури та роботи
з молоддю

ВСЬОГО ПО РОЗДІЛУ IV

V. Охороназдоров'я
5.1 Капітальний ремонт покрівлі (заміна покриття та внутрішніх 

елементів конструкцій) АЗПСМ МСР Різдва Пресвятої Богородиці 
по вул. Пролетарська 45 в с.Миколаївка

500.00 - Адміністрація АЗПСМ 
МСР Різдва Пресвятої 
Богородиці



5.2 Утеплення фасаду АЗПСМ МСР Різдва Пресвятої Богородиці по вул.
Пролетарська 45 в с.Миколаївка

870.00 Адміністрація АЗПСМ 
МСР Різдва Пресвятої 
Богородиці

5.3 Поточний ремонт ПЗ Кровне 12.50 450.00 - Адміністрація АЗПСМ 
МСР Різдва Пресвятої 
Богородиці

5.4 Капремонт топкової АЗПСМ МСР Різдва Пресвятої Богородиці 20.00 Адміністрація АЗПСМ 
МСР Різдва Пресвятої 
Богородиці

ВСЬОГОПО РОЗДІЛУ  V

6.1 Миколаївського НВК:
- Придбання: хімічної та фізичноїSmart-лабораторії, сучасного 
кабінету «Захисту Вітчизни», лінгафонного кабінету для 
англійської мови Миколаївського НВК
- Реконструкція електрозабезпечення Миколаївського НВК по 
вул.Перемоги, буд. 34 в с. Миколаївка
- Придбання шкільного автобуса
- Облаштування пришкільної території

1500.00

2000.00
2200.00

1500.00

Відділ освіти молоді та 
спорту

6.2 Лікарський НВК:

-Реконструкція будівлі (покрівлі) НВК по вул. Шкільна, буд. 32 в с. 
Лікарське Миколаївської сільської ради
- Капітальний ремонт внутрішньої системи опалення Лікарського 
НВК по вул. Шкільна, буд. 32 в с. Лікарське

1000.00

1500.00

Відділ освіти молоді та 
спорту

6.3 Северинівська ЗОШ:
-капітальний ремонт шкільної їдальні
-Утеплення фасаду

500.00
1500.00

Відділ освіти молоді та 
спорту

6.4 Реконструкція громадської будівлі дитячого садка «Веселка» ( утеплення 
стін) за адресою: с. Северинівка вул.Шевченка,21 

1500.00 Відділ освіти молоді та 
спорту

6.5 Реконструкція даху ДНЗ «Пролісок» Миколаївської сільської ради 1500.00 Відділ освіти молоді та 
спорту

6.6 Благоустрій прилеглої території ЗОШ с.Кровне Миколаївської 
сільськоїради

1 250.00 Відділ освіти молоді та 
спорту

ВСЬОГОПО РОЗДІЛУ VI

VII.  Фізична  культура і  спорт.



7.1 Зміцнення матеріально-технічної бази для занять масовим спортом:
облаштування та утримання  фізкультурно-оздоровчих і 
спортивних споруд за місцем проживання та у місцях масового 
відпочинку населення на території сільської ради.

100.00 100.00 100.00

Виконком сільської 
ради, депутати сільської 
ради

7.2 Будывництво мультифункцыонального майданчика для занять 
ыгровими видами спорту в с. Северинівка Миколаївської сільської 
ради 

1500.00
- Виконком сільської 

ради ,відділ освіти молоді
та спорту

7.3 Реконструкція футбольного поля в с. Постольне 1500.00 Виконком сільської 
ради ,відділ освіти молоді
та спорту

7.4 Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям у с. 
Миколаївка на території НВК

1500,00 Виконком сільської 
ради ,відділ освіти молоді
та спорту

ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ

Секретар виконавчого комітету                                                                                                     С.БІДНЕНКО


