
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 
ШОСТА  СЕСІЯ     

РІШЕННЯ 
                                                                                                                                     
від 02.04.2021                                                                              № 107
 с. Миколаївка 
Про внесення змін та доповнень до рішення 42 сесії сьомого cкликання від 
18.11.2019 року № 20 «Про затвердження Програми забезпечення пожежної 
безпеки та захисту населення і території Миколаївської сільської ради від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2020-
2022 роки»

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 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 забезпечення пожежної безпеки та захисту
населення і території Миколаївської сільської ради від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру на 2020-2022 роки

2. Внести зміни у Розділ 1 «Організаційно – практичні заходи» Заходів 
програми, а саме:

2.1. Розділ 1 Заходів по виконанню Програми доповнити пунктом 34:
34 Субвенція з 

місцевого 
бюджету 
Державному 
бюджету на 
виконання 
програми 
соціально-
економічного та 
культурного 
розвитку 
регіонів для 

2020
-
2022
роки

Місцевий
бюджет

- 50,00 50,00 Сільська 
рада

Забезпечення 
надійного захисту
від різноманітних 
виробничих 
чинників 



придбання 
запасних частин 
для пожежних 
автомобілів, 
форменого та 
захисного одягу, 
будівельних 
матеріалів для 
проведення 
поточних 
ремонтів 
приміщень 
пожежного депо 
Першого 
пожежно-
рятувального 
загону УДСУ з 
НС у Сумській 
області 

3. Затвердити  розділ  1.  Паспорт  програми  забезпечення  пожежної
безпеки та захисту населення і території Миколаївської сільської ради
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на
2020-2022 роки у новій редакції (додаток 1 додається).

4. Викласти Додаток до Програми Заходи забезпечення пожежної 
безпеки та захисту населення і територій Миколаївської сільської ради
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 
2020-2022 роки в новій редакції (додаток 2 додається)

5. 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



Додаток 1
до рішення шостої сесії восьмого
скликання сільської ради 
від 02.04.2021 року № 107

1.ПАСПОРТ
Програми забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і територій
Миколаївської сільської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та

природного характеру на 2020-2022 роки

1. Ініціатор розроблення 
програми

Миколаївська сільська рада Сумського району
Сумської області

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади про 
розроблення програми

Розпорядження  сільського  голови  від
01.08.2019 року № 104-ОД «Про розроблення
проєктів програм Миколаївської ОТГ»

3. Розробник Програми Миколаївська сільська рада Сумського району
Сумської області

4. Співрозробники Програми Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської
сільської ради, відділ культури Миколаївської
сільської  ради,  відділ  житлово-комунального
господарства,  комунальної  власності,
транспорту,  благоустрою,  розвитку
інфраструктури  та  містобудування
Миколаївської  сільської  ради,  місцева
пожежна охорона при Миколаївській сільській
раді

5. Відповідальний виконавець 
Програми 

Миколаївська сільська рада Сумського району

6. Учасники Програми Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської
сільської ради, відділ культури Миколаївської
сільської  ради,  відділ  житлово-комунального
господарства,  комунальної  власності,
транспорту,  благоустрою,  розвитку
інфраструктури  та  містобудування
Миколаївської  сільської  ради,  КНП  МСР
«АЗПСМ  с.Постольне»,  КНП  МСР  «АЗПСМ
Різдва  Пресвятої  Богородиці»,  місцева
пожежна охорона при Миколаївській сільській
раді

7. Терміни реалізації Програми 2020-2022 роки



8. Перелік бюджетів, які беруть 
участь у виконання Програми

Місцевий бюджет

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього, у 
тому числі:
коштів місцевого бюджету

2020 рік – 2 514,00
2021 рік – 3 979,00
2022 рік – 2 334,00

8 827,00 тис.грн.

Секретар сільської ради Вікторія НЕПИЙВОДА


	РІШЕННЯ

