
   
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 10.12.2019      № 06
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 1.22; 1.55 викласти в такій редакції:
1.2
2

Поточний ремонт, 
благоустрій шахтних 
колодязів та надбудов

_ 180,00 - I -IV
квартал

Виконавчий
комітет 
Відділ ЖКГ

1.5
5

Поповнення статутного 
капіталу комунального 
підприємства 
Миколаївської сільської 
ради «Господар»

_ 300,00 - I -IV
квартал

Виконавчий
комітет 
Відділ ЖКГ

3. Внести зміни у  Розділ ІІІ «Культура і духовність» Заходів по 
виконанню Програми економічного і соціального розвитку 



Миколаївської сільської ради  на 2019 рік:

3.1. Пункти 3.2; 3.6 викласти в такій редакції:
3.2 Поточний ремонт 

внутрішніх 
приміщень та вхідної
групи 
Миколаївського 
сільського будинку 
культури по вул. 
Шевченка, буд. 67 с. 
Миколаївка 
Сумського району

- 370,00 - ІІ -  ІV 
квартал

Виконком 
сільської 
ради, відділ 
культури та 
роботи з 
молоддю 

3.6 Придбання та заміна 
вікон на 
енергозберігаючі в 
приміщеннях 
сільського клубу в с. 
Постольне та 
сільського будинку 
культури в с. 
Миколаївка 
Миколаївської 
сільської ради

- 80,00 - ІІ -  ІV 
квартал

Виконком 
сільської 
ради, відділ 
культури та 
роботи з 
молоддю 

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

4.1. Розділ І Заходів по виконанню Програми доповнити 
пунктами 1.67; 1.68:

1.6
7

Придбання 
комп’ютерної програми
з сервісом технічної 
підтримки «UA-
Бюджет»

- 30,00 - І - ІV 
квартал

Виконком 
сільської 
ради 

1.6
8

Витрати, пов‘язані з 
написанням, 
оформленням та 
записом/виготовленням
офіційної символіки 
Миколаївської сільської
об‘єднаної 
територіальної громади

- 11,00 - І - ІV 
квартал

Виконком 
сільської 
ради 



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

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

7. 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


