
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
                                                                                                                                     
від 02.04.2021                                                                              № 03
 с. Миколаївка 
Про внесення змін та доповнень до рішення третьої сесії восьмого 
cкликання від 23.12.2020 року № 22 «Про затвердження Програми 
розвитку місцевого самоврядування на території Миколаївської сільської  
територіальної громади на 2021 рік»

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», висновку постійної комісії з питань місцевого самоврядування, 
соціально-економічного розвитку громади, планування місцевого бюджету, 
фінансів, підприємництва та торгівлі, реалізації державної регуляторної 
політики, сільська рада вирішила:

1. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку місцевого 
самоврядування на території Миколаївської сільської територіальної 
громади на 2021 рік, а саме:

1.1. Пункт 7 Заходів програми доповнити словами «жалюзів та 
фурнітури» і пункт 12 Заходів програми збільшити на суму 53000 
грн. Викласти пункти 7, 12  в такій редакції:

7 Придбання 
меблів, 
необхідного 
устаткування, 
мультимедійного
обладнання 
(проектори, 
екрани), 
комп’ютерної 
техніки, 
катриджів, 
принтерів, 

2021
рік

Виконавчий
комітет 
сільської 
ради, 
сільська 
рада, 
структурний
підрозділ

Бюджет 
сільської 
об’єднаної 
територіальної
громади

60000 Підвищення 
ефективності
роботи 
виконавчого 
апарату 
сільської 
ради



сканерів, 
канцелярського 
приладдя, 
паперу, фото-
рамок, 
конвертів, 
марок, штампів, 
печаток, жалюзі 
та фурнітури.

12. Розміщення 
різноманітних 
інформаційних 
повідомлень про 
роботу сільської 
ради в засобах 
масової 
інформації

2021
рік

Виконавчий
комітет 
сільської 
ради, 
сільська 
рада, 
структурний
підрозділ

Бюджет 
сільської 
об’єднаної 
територіальної
громади

60000 Прозорість 
та 
доступність 
громадян до 
публічної 
інформації

2. Паспорт Програми викласти в новій редакції, враховуючі зазначені 
зміни у Заходах програми. (додаток додається)

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з  питань місцевого самоврядування, соціально-
економічного розвитку громади, планування місцевого бюджету, 
фінансів, підприємництва та торгівлі, реалізації державної 
регуляторної політики.

Сільський голова Сергій САМОТОЙ



Додаток 
до  рішення  шостої  сесії
восьмого скликання 
від 02.04.2021 № 03

 ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

розвитку місцевого самоврядування на території Миколаївської сільської
територіальної громади на 2021 рік

1. Ініціатор розроблення Програми Миколаївська сільська
рада

2. Розробник Програми

 

3. Відповідальний виконавець Програми Миколаївська сільська
рада та її виконавчий

комітет

4. Співвиконавці Програми Відділи та спеціалісти
Миколаївської
сільської ради

5 . Термін реалізації 2021 рік

 

6. Орієнтовний загальний обсяг фінансових
ресурсів,  необхідних для реалізації

програми, всього, тис. грн

у тому числі:

 

395,00 

7. Орієнтовний обсяг коштів місцевого 395,00 



бюджету  

8. Коштів з інших джерел Обласний бюджет,
гранти, кошти, залучені

співвиконавцями
програми, відповідно

до чинного
законодавства

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА


	РІШЕННЯ

