МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ТРЕТЯ СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 00.12.2020
№ проєкт
с. Миколаївка
Про внесення змін та доповнень до рішення 42 сесії сьомого скликання від
18.11.2019 року № 22 «Про затвердження Програми «Реформування та
розвиток водопровідно-каналізаційного господарства Миколаївської
сільської ради на 2020-2022 роки»»
Керуючись ст.7, 12, 18 Закону України «Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення», ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законом України «Про питну воду та питне
водопостачання», з метою розвитку діяльності спрямованої на реалізацію
державної політики щодо забезпечення населення якісною питною водою в
достатній кількості, сільська рада вирішила:
1. Внести зміни до Програми «Реформування та розвиток водопровідноканалізаційного господарства Миколаївської сільської ради на 2020-2022
роки», а саме:
1.1. Пункт 6.1.1. Розділу 6.1 «Підвищення якості питної води» змінити
та викласти в новій редакції
6.1.1.

Поточний ремонт, очищення та 2020
хлорування
водонапірних
башт, 2021
придбання обладнання для їх ремонту 2022
та
заміна
лічильників
обліку
електроенергії

1.2.

6.1.2.

450,00
450,00
450,00

Сільський
бюджет

Пункт 6.1.2. Розділу 6.1 «Підвищення якості питної води» змінити та
викласти в новій редакції

Поточний ремонт (заміна певної 2020
ділянки) водогонів та придання 2021
матеріалів для їх ремонту
2022

300,00
300,00
300,00

Сільський
бюджет

1.3.

6.1.3.

Пункт 6.1.3. Розділу 6.1 «Підвищення якості питної води» змінити та
викласти в новій редакції

Ремонт вуличних колонок та придання 2020
матеріалів для їх ремонту
2021
2022

20,00
20,00
20,00

Сільський
бюджет

2. Затвердити Паспорт програми «Реформування та розвиток водопровідноканалізаційного господарства Миколаївської сільської ради на 2020-2022
роки» у новій редакції (додаток 1 додається).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ житловокомунального господарства, комунальної власності, транспорту,
архітектури, благоустрою, розвитку інфраструктури та містобудування.

Сільський голова

Сергій САМОТОЙ

Додаток № 1

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
«Реформування та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства
Миколаївської сільської ради» на 2020-2022 роки (в новій редакції)
Ініціатор
1. програми

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

розроблення Виконавчий комітет Миколаївської сільської
ради
Конституція України, Закон України
“Про місцеве самоврядування в Україні ”,
Закону України «Про питну воду та питне
водопостачання» і статті 3 Закону
України «Про Загальнодержавну
програму «Питна вода України» на 2016 Підстава для розроблення 2020 роки».
Спеціаліст Ⅱ категорії відділу житловокомунального господарства, комунальної
власності,
транспорту,
архітектури,
благоустрою, розвитку інфраструктури та
Розробник програми
містобудування
Відповідальні виконавці Виконавчий комітет Миколаївської сільської
програми
ради
Миколаївська сільська рада Сумського
Учасники програми
району
Термін реалізації програми 2020 -2022 роки
- місцевий бюджет,
- державний бюджет,
- інші джерела фінансування, не заборонені
Джерела фінансування
законодавством України.
Загальний обсяг
3 015, 00
фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми, всього (тис.
грн.)
у тому числі:
2020 рік - 1 005,00
2021 рік - 1 005,00
2022 рік - 1 005,00
коштів місцевого бюджету

коштів державного
бюджету

Секретар сільської ради

-

Вікторія НЕПИЙВОДА

