
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ  СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ШІСТНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 16.12.2021                                                                                 № 22
с. Миколаївка
Про виконання програм 
2021 року та скасування 
діючих програм Миколаївської 
сільської ради

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні, на виконання розпорядження голови Миколаївської сільської ради 
№ 73-ОД від  12.05.2021р.  «Про  затвердження  заходів  наповнення  бюджету,
економічного,  ефективного  та  раціонального  використання  коштів  бюджету
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області»,
враховуючи зміни чинного законодавства України та рекомендації профільних
комісій сільської ради, сільська рада вирішила:

1. Вважати  виконаними  з  31.12.2021  року  програми  2021  року  зі
змінами та доповненнями:

1.1. Програму підвезення учнів закладів загальної середньої 
освіти та вихованців закладів дошкільної освіти миколаївської сільської ради на
2018-2021  роки,  затверджену  рішенням  двадцять  сьомої  сесії  сьомого
скликання від 10.09.2018 року № 14;

1.2. Програму забезпечення препаратами інсуліну хворих на 
цукровий та нецукровий діабет жителів Миколаївської сільської ради на 2021
рік, затверджену рішенням другої сесії восьмого скликання від 10.12.2020 року
№ 02;

1.3. Програму забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим
віком,  хворобою,  інвалідністю  на  території  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області на 2021 рік, затверджену рішенням другої
сесії восьмого скликання від 10.12.2020 року № 01;

1.4. Програма  розвитку  малого  і  середнього  підприємництва
на 

території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  на  2021  рік,
затверджену рішенням третьої сесії восьмого скликання від 23.12.2020 року 



№ 25;
1.5. Програму з реалізації Конвенції ООН про права людини

на 
2018-2021  роки  на  території  Миколаївської  сільської  ради,  затверджену
рішенням другої сесії восьмого скликання від 10.12.2020 року № 47;

1.6. Програму розвитку культури на 2021 рік, затверджену 
рішенням третьої сесії восьмого скликання від 23.12.2020 року № 19;

1.7. Програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2021 рік, 
затверджену рішенням третьої сесії восьмого скликання від 23.12.2020 року 
№ 15;

1.8. Програму перевезення педагогічних працівників на 2021 
рік, затверджену рішенням третьої сесії восьмого скликання від 23.12.2020 року
№ 16;

1.9. Програму відшкодування компенсації за перевезення 
окремих  пільгових  категорій  громадян  на  приміських  маршрутах  загального
користування автомобільним транспортом на 2021 рік, затверджену рішенням
третьої сесії восьмого скликання від 23.12.2020 року № 23;

1.10. Програму  розвитку  місцевого  самоврядування  на
території 

Миколаївської  сільської  територіальної  громади  на  2021  рік,  затверджену
рішенням третьої сесії восьмого скликання від 23.12.2020 року № 22;

1.11. Програму інформатизації Миколаївської сільської ради 
Сумського району на 2021 рік,  затверджену рішенням третьої сесії  восьмого
скликання від 23.12.2020 року № 21;

1.12. Програму перевезення працівників Миколаївської 
сільської  ради  на  2021  рік,  затверджену  рішенням  третьої  сесії  восьмого
скликання від 23.12.2020 року № 24;

1.13. Програму фінансової підтримки та розвитку комунальних 
некомерційних підприємств Миколаївської сільської ради Сумського району по
наданню первинної  медичної  допомоги  населенню на 2021 рік,  затверджену
рішенням третьої сесії восьмого скликання від 23.12.2020 року № 27;

1.14. Програму перевезення працівників комунального 
некомерційного  підприємства  Миколаївської  сільської  ради  «Амбулаторія
загальної практики-сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці на 2021 рік,
затверджену рішенням третьої сесії восьмого скликання від 23.12.2020 року 
№ 29;

1.15. Програму місцевих стимулів для працівників комунальних
некомерційних  підприємств  Миколаївської  сільської  ради  на  2021  рік,
затверджену рішенням третьої сесії восьмого скликання від 23.12.2020 року 
№ 28;

2. Скасувати з 01.01.2022 року програми зі змінами та доповненнями:
2.1. Програму  розвитку  первинної  медики-санітарної  допомоги

Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки, затверджену рішенням сорок
третьої позачергової сесії сьомого скликання від 10.12.2019 року № 20;



2.2. Програму  розвитку  земельних  відносин  та  охорони  земель  на
території  Миколаївської  сільської  ради  на  2020-2022  роки,  затверджену
рішенням сорок третьої позачергової сесії від 10.12.2019 року № 26;

2.3. Програму  поводження  з  твердими  побутовими  відходами  на
території  Миколаївської  сільської  ради  на  2020-2022  роки,  затверджену
рішенням сорок третьої позачергової сесії від 10.12.2019 року № 21;

2.4. Програму «Реформування та розвиток водонапірно-каналізаційного
господарства  Миколаївської  сільської  ради на 2020-2022 роки»,  затверджену
рішенням сорок другої сесії сьомого скликання від 18.11.2019 року № 22;

2.5. Програму «Ремонт,  реконструкція та утримання доріг  і  тротуарів
комунальної  власності  на  території  Миколаївської  ОТГ на  2020-2022  роки»,
затверджену рішенням сорок другої сесії сьомого скликання від 18.11.2019 року
№ 23;

2.6. Програму  «Вуличне  освітлення  населених  пунктів  Миколаївської
ОТГ на  2020-2022  роки»,  затверджену  рішенням  сорок  другої  сесії  сьомого
скликання від 18.11.2019 року № 21.

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійні
комісії сільської ради. 

Сільський голова  Сергій САМОТОЙ
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