
 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ДЕВ’ЯТА  СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 17.06.2021          № 05 

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. Внести зміни у Розділ І «Реформування і розвиток житлово-

комунального господарства» Заходів по виконанню Програми 

економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської ради  

на 2020-2022 роки, а саме: 

 

1.1. Пункти 1.43 викласти в такій редакції: 

1.43 Субвенція УДКСУ у 

Сумському районі на 

поліпшення 

матеріально-

технічної бази 

5,00 5,00 - ІІ - ІV 

квартал 

Виконавчий 

комітет 

 

 

2. Внести зміни у Розділ ІІ «Комунальне майно, земельні відносини та 

містобудування» Заходів по виконанню Програми економічного та 

соціального розвитку Миколаївської сільської ради  на 2020-2022 роки, 

а саме 

 

 



2.1. Розділ  ІІ Заходів по виконанню Програми доповнити  

пунктом 2.27 в такій редакції: 

2.27 Придбання 

квадрокоптера 

- 30,00 - ІІ - ІV 

квартал 

Виконавчий 

комітет 

 

 

3. Внести зміни у Розділ V «Охорона здоров’я» Заходів по виконанню 

Програми економічного та соціального розвитку Миколаївської 

сільської ради  на 2020-2022 роки, а саме 

 

3.1. Розділ V Заходів по виконанню Програми доповнити  

пунктом 5.17 в такій редакції: 

5.17 Послуги з 

влаштування 

тактичної плитки в 

КНП МСР «АЗПСМ 

Різдва Пресвятої 

Богородиці» 

- 30,00 - ІІІ - ІV 

квартал 

Адміністрація 

АЗПСМ 

Різдва 

Пресвятої 

Богородиці 

 

4. Внести зміни у Розділ V «Охорона здоров’я» Заходів по виконанню 

Програми економічного та соціального розвитку Миколаївської 

сільської ради  на 2020-2022 роки, а саме: 

 

4.1. Пункти 5.2, 5.11 викласти в такій редакції: 

5.2 Поточний ремонт та 

утеплення фасаду 

КНП МСР АЗПСМ 

Різдва Пресвятої 

Богородиці по вул. 

Пролетарська, 45 в 

с. Миколаївка 

870,00 50,00 - І-ІV 

квартал 

Адміністрація 

АЗПСМ Різдва 

Пресвятої 

Богородиці 

5.11 Заходи щодо 

профілактики та 

лікування хвороб, 

спричинених 

епідеміями 

300,00 200,00 - І-ІV 

квартал 

Адміністрації 

амбулаторій 

 

 

5. Внести зміни у Розділ ІV «Культура і духовність» Заходів по 

виконанню Програми економічного та соціального розвитку 

Миколаївської сільської ради  на 2020-2022 роки, а саме: 

 

5.1. Пункти 4.4 викласти в такій редакції: 

4.4 Постольненський СК: 

- Реконструкція 

покрівлі, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І-ІV 

квартал 

Відділ 

культури та 



системи 

опалення, 

відмостки, 

заміна дверей, 

поточний 

ремонт  

- Утеплення 

будівлі, ремонт 

котельні, 

поточний 

ремонт 

- благоустрій території 

760.00 15,00 

 

 

 

 

600.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.00 

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 


