
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  10.10.2018                                          № 02
с. Миколаївка
Про внесення змін до рішення 17 сесії восьмого 
cкликання від 22.12.2017 року № 03 «Про 
затвердження Програми економічного та 
соціального розвитку Миколаївської 
сільської територіальної громади на 2018 рік». 

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
абзацу 4 Вступу Програми економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської 
територіальної громади на 2018 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 територіальної громади на 2018 рік. 

2. Доповнити Розділ І «Реформування і розвиток житлово-комунального 
господарства» Заходів по виконанню Програми економічного і соціального 
розвитку Миколаївської сільської територіальної громади  на 2018 рік:
2.1. Розділ І Заходів по виконанню Програми доповнити пунктами 1.111,

1.112, 1.113, 114, 1.115:
1.11
1

Субвенція з міського 
бюджету  Державному  
бюджету на виконання 
програм соціально-
економічного та культурного 
розвитку регіонів на 
поліпшення матеріально-
технічної бази Сумського 
районного відділу поліції

Місцевий 
бюджет 50,00

ІV 
квартал

Виконком 
сільської 
ради 

1.11
2

Поточний ремонт 
службового житла сільської 
ради 

Місцевий 
бюджет 100,00

ІV 
квартал

Виконком 
сільської 
ради 

1.11
3

Придбання відвалу 
поворотного КНО-Г для КП 
«Господар» МСР

Місцевий 
бюджет 35,00

ІV 
квартал

Виконком 
сільської 
ради 

1.11
4

Придбання ківш 
екскаваторний вузький для 
КП «Господар» МСР

Місцевий 
бюджет 20,00

ІV 
квартал

Виконком 
сільської 
ради 

1.11
5

Придбання трактора 
МТЗ – 82.1 для КП 
«Господар» МСР

Місцевий 
бюджет 510,00

ІV 
квартал

Виконком 
сільської 
ради 



3. Внести зміни у Розділ І «Реформування і розвиток житлово-комунвльного 
господарства» Заходів по виконанню Програми економічного і соціального 
розвитку Миколаївської сільської територіальної громади  на 2018 рік:
3.1. Пункти 1.86 та пункт 1.87  викласти у наступній редакції:

1.86 Придбання причіп 
тракторний двовісний 
самоскидний 2 ПТС-4,5 для 
КП «Господар» МСР

Місцевий 
бюджет

190,00 ІV 
квартал

Виконавчий 
комітет

1.87 Рубальна машина типу 
RM52.2.0 для КП «Господар» 
МСР

Місцевий 
бюджет

160,00 ІV 
квартал

Виконавчий 
комітет

4. 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


