
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
П'ЯТДЕСЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від  28.05.2020                                                                     № 11
с. Миколаївка
Про внесення змін та доповнень до рішення 42 сесії сьомого cкликання від 
18.11.2019 року № 25 «Про затвердження Програми соціально-
економічного розвитку Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки» 

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Вступу Програми соціально-економічного розвитку Миколаївської 
сільської ради на 2020-2022 роки, 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 соціально-економічного розвитку 
 Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки. 

2. Доповнити Розділ І «Реформуванні і розвиток житлово-комунального 
господарства» Заходів по виконанню Програми соціально-
економічного розвитку Миколаївської сільської ради на 2020-2022 
роки:

2.1. Розділ І Заходів по виконанню Програми доповнити пунктом
1.43:

1.43 Субвенція УДКСУ у 
Сумському районі на 
поліпшення 
матеріально-технічної 
бази

5,00 - - ІІ – ІV 
квартал

Виконком 
сільської 
ради 

3. Доповнити Розділ ІІІ «Соціальна політика» Заходів по виконанню 
Програми соціально-економічного розвитку Миколаївської сільської 
ради  на 2020-2022 роки:



3.1. Розділ ІІІ Заходів по виконанню Програми доповнити 
пунктом 3.2:

3.2 Субвенція 
районному бюджету 
Сумського району 
для проведення 
поточних видатків 
управлінням 
соціального захисту 
населення на 
забезпечення 
обробки інформації з
нарахування та 
виплати допомог і 
компенсацій

30,00 - - ІІ -  ІV 
квартал

Виконком 
сільської 
ради 

4. Доповнити Розділ V«Охорона здоров‘я» Заходів по виконанню 
Програми соціально-економічного розвитку Миколаївської сільської 
ради  на 2020-2022 роки:

4.1. Розділ  V Заходів по виконанню Програми доповнити 
пунктом 5.12:

5.12 Субвенція 
районному бюджету 
Сумського району 
для придбання 
медичного та 
комп’ютерного 
обладнання для 
комунального 
некомерційного 
підприємства 
«Сумська центральна
районна клінічна 
лікарня» Сумської 
районної ради 
Сумської області

200,00 - - ІІ - ІV 
квартал

Виконком 
сільської 
ради 

5. Затвердити розділ Х Паспорт програми соціально-економічного розвитку 
Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки у новій редакції (додаток
1 додається).

6. Викласти Додаток до Програми соціально-економічного розвитку 
Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки 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 Сергій САМОТОЙ


