
      Додаток 3

до  рішення 43 позачергової сесії  7 
скликання    Миколаївської сільської 
ради від 10.12.2019 року № 03

 Заходи  до програми соціально – економічного розвитку

Кровненської сільської ради Сумського району на 2019 рік

№ 2019 рік
Затверджено Внесено зміни Затверджено з  урахуванням змін
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1
.

Кровненська ЗОШ І-ІІІ ст.. надання іншої субвенції
харчування учнів 1-4 класів 

харчування учнів, батьки яких 
призвані на службу на час 
проведення АТО

4196 4196 4196 4196

-підвіз вчителів

 харчування учнів  для 
організації відпочинку та 
оздоровлення дітей у 
пришкільному  таборі 
Кровненської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
організація   харчування   учня
Миколаївського  НВК,  який
проживає  на  території
Кровненської сільської ради, батько
якого, безпосередньо бере участь в
антитерористичній операції. 



2
. придбання   звукотехнічної

апаратури,  музичних
інструментів,  відеокамери,
ноубука

30000 30000 30000 30000

виготовлення  проектно  –
кошторисної  документації  на
будівництво пандуса

капітальний  ремонт  будівлі
Кровненського  сільського
будинку  культури,  із  заміною
дерев´яних  вікон   на
металопластикові,  с.  Кровне,
Сумського  району,  Сумської
області;

реконструкція  опалення  будівлі
Кровненського  сільського
будинку  культури  вул.
Центральна,  85,  с.  Кровне,
Сумського  району,  Сумської
області
капітальний  ремонт  даху
Кровненського  сільського
будинку  культури  вул.
Центральна,  85,  с.  Кровне,
Сумського  району,  Сумської
області

3
.

Руднівський СК
заміна опалювального котла

 поточний ремонт системи 
опалення

4
.

Забезпечення життєдіяльності

 Очищення шахтних колодязів 13000 13000 13000 13000

Хлорування  водонапірнихї  башт
на  території   сіл  Кровнен  та
Руднівка

10000 10000 10000 10000



облаштування  свердловин
приладами  обліку,  ремонт
надбудов;

виконання  хімічних  аналізів
стічної води;
лабораторні  дослідження  води  з
артезіанської свердловини;
лабораторні  дослідження  води  з
мережі;
виготовлення  проектно  –
технічної  документації  на
охоронні зони свердловин;
встановлення  автоматичної
пожежної  сигналізації
комунальних об’єктів;

вуличне  освітлення  на  сонячних
батареях в с.  Кровне  Сумського
району   Сумської  області  –
будівництво
вуличне  освітлення  на  сонячних
батареях в с. Руднівка  Сумського
району   Сумської  області  –
будівництво
замовлення  технічних  умов  та
проектно  –  кошторисної
документації  на  виконання
першої черги програми. 
регулювання  чисельності
бродячих тварин.

забезпечення  фінансування
проведення  заходів  по  реалізації
системи поводження з  відходами
та  непридатними,  забороненими
та  нерозпізнаними  хімічними
засобами  захисту  рослин:  збір,
перевезення,  зберігання,
оброблення,  утилізація,
видалення,  знешкодження,
захоронення,  обробка  цих
територій  та  інших
природоохоронних  заходів  на
території Сумського району;
капітальний  ремонт  колодязів  с.
Кровне, та с. Руднівка, Сумського
району, Сумської області;



Послуги  з  поточного  ремонту
огорожі  колодязів  громадського
користування  з  облаштуванням
надбудов на колодязі с. Кровне, с.
Руднівка

45000 45000 11340 11340 56340 56340

будівництво вуличного освітлення
на  сонячних  батареях  с.  Кровне
та с. Руднівка, Сумського району,
Сумської області
придбання надбудови на колодязь

забезпечення фінансування за
рахунок субвенції з місцевого
бюджету  на  утримання
об’єктів  спільного
користування  чи  ліквідацію
негативних  наслідків
діяльності  об'єктів  спільного
користування  місцевої
пожежної  охорони
Миколаївської ОТГ.

62000 62000 62000 62000

5
.

Соціальна політика

організація та проведення 
громадських робіт на умовах 
спів фінансування за рахунок 
державного та місцевих 
бюджетів

0 0 0 0 0 0

організація оплачуваних 
суспільно - корисних робіт для
осіб які відбувають 
адміністративне стягнення

10250 10250 -6400 -6400 3850 3850

надання  іншої  субвенції
районному  бюджету  на
відшкодування  вартості
пільгового  проїзду  окремих
категорій  громадян
автомобільним  транспортом  на



автобусних маршрутах загального
користування  у  приміському
сполученні  на 2019 рік.

6
.

ЖКГ
реєстрація  та  сприяння  в
діяльності   об’єднання
співвласників  багатоквартирних
будинків по вулиці Молодіжній

капітальний  ремонт мосту через
р.  Олешня с.  Руднівка  Сумський
район, Сумська область

ямковий  ремонт доріг населених
пунктів  Кровненської  сільської
ради

обстеження  та  паспортизація
гідротехнічних споруд

26600 26600 26600 26600

-  заміна  трубопроводу  системи
водопостачання  та
водовідведення  по  вулиці
Молодіжній
заходи з озелення  населених
пунктів  сільської  ради,
грейдерування  доріг.

Поточний ремонт водогону по
вул. Молодіжній с. Кровне

52665 52665 52665 52665

Санітарне очищення території
( скошування бур'янів)

10000 10000 10000 10000

будівництво   зупинок
громадського  транспорту  на
території  Кровненської  сільської
ради Сумського району Сумської
області 

-  проведення  розмежування
показників  лічильника
електричної енергії 

24000 24000 -4000 -4000 20000 20000

Топографо -  геодезичні роботи 4000 4000 4000 4000

П  придбання   мотокоси  та
бензопили

10250 10250 10250 10250

7
.

Фізичне виховання та спорт

організація  та  проведення 8000 8000 8000 8000



спортивних  змагань  на  території
сільської ради
залучення  молоді  та  спонсорів
для  ремонту  та  облаштування
тренажерних залів в  приміщенні
Кровненського СБК

8
.

Сфера управління
Капітальний ремонт даху будівлі
сільської ради

Пенсійне забезпечення

Забезпечення  утримання  за
рахунок  іншої  субвенції  з
місцевого  бюджету  «
Об'єднаного  трудового архіву
Сумської районної ради».

24096 24096 24096 24096

 Забезпечення  утримання  за
рахунок  іншої  субвенці
пункту здоров'я с. Кровне

15735 15735 15735 15735

Разом 345792 345792 4940 4940 350732 350732

Секретар сільської ради                                           В. НЕПИЙВОДА


