
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 11.02.2021                                                                       № 21
с. Миколаївка
Про внесення змін та доповнень до рішення 42 сесії сьомого cкликання від 
18.11.2019 року № 25 «Про затвердження Програми економічного та 
соціального розвитку Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки» 

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

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

2.1. Розділ  І Заходів по виконанню Програми доповнити 
пунктом 1.47:

1.47 Реконструкція 
вуличного 
освітлення по 
вулицях в селі 
Яструбине

- 200,00 - І - ІV 
квартал

Виконавчий 
комітет
Відділ 
житлово-
комунального
господарства 

3. Доповнити Розділ ІІ«Комунальне майно, земельні відносини та 
містобудування» Заходів по виконанню Програми економічного та 
соціального розвитку Миколаївської сільської ради  на 2020-2022 
роки:



3.1. Розділ  ІІ Заходів по виконанню Програми доповнити 
пунктом 2.24:

2.24 Придбання 
легкового 
одновісного 
причепа Лев-Супер 
для легкового 
автомобіля

- 20,00 - І - ІV 
квартал

Виконавчий 
комітет
Відділ 
житлово-
комунального
господарства

4. Доповнити Розділ ІV«Культура і духовність» Заходів по виконанню 
Програми економічного та соціального розвитку Миколаївської 
сільської ради  на 2020-2022 роки:

4.1. Розділ  ІV Заходів по виконанню Програми доповнити 
пунктом 4.21:

4.21 Придбання та заміна 
лічильників обліку 
електроенергії, 
лабораторні 
випробування та 
технічна перевірка 
роботи засобів 
обліку закладів 
культури сільської 
ради

- 20,00 - І - ІV 
квартал

Відділ 
культури 
та роботи з
молоддю 

5. Внести зміни у Розділ І «Реформування та розвиток житлово-
комунального господарства», Розділ ІІ «Комунальне майно, земельні 
відносини та містобудування», Розділ ІІ «Культура і духовність» 
Заходів по виконанню Програми економічного та соціального 
розвитку Миколаївської сільської ради  на 2020-2022 роки

5.1. Пункти 1.5, 1.6, 4.16 викласти в такій редакції:
1.5 Реконструкція 

вуличного освітлення 
по вул. Прянішнікова, 
вул. Козацька, вул. 
Цегельний завод в с. 
Рогізне

- 360,00 - І-ІV
квартал

Виконавчий 
комітет
Відділ 
житлово- 
комунального
господарства

1.6 Реконструкція 
вуличного освітлення 
по вул. Гагаріна в 
с. Перехрестівка

- 200,00 - І-ІV
квартал

Виконавчий 
комітет
Відділ 
житлово- 
комунального



господарства
4.16 Придбання 

господарчих товарів та 
будівельних матеріалів 
для поточних ремонтів 
закладів культури 
сільської ради

30,00 30,00 - І-ІV
квартал

Відділ 
культури та 
роботи з 
молоддю

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

7. Викласти Додаток до Програми економічного та соціального розвитку 
Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки у новій редакції (додаток
2 додається)

8. 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
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