
Вітальне слово голови громади

30  грудня  2016  року  —  особлива  дата,  день  створення  Миколаївської

об'єднаної  територіальної  громади.  Спільником  її  став  Сергій

Володимирович Самотой, обраний жителями новоутвореної території.

Активну участь у становленні громади брали Віра Миколаївна Северин,

Віктор  Сергійович  Рябуха,  Роман  Миколайович  Білінський,  які  зараз  є

виконуючими обов'язки старост Миколаївської ОТГ.

Село  Миколаївка  —  центр  об'єднаної  територіальної  громади,

розташований  за  25  км  від  м.  Суми  і  12  км  від  залізничної  станції

Головашівка.  Загальна  площа  Миколаївської  об'єднаної  територіальної

громади — 15 887,84 га, площа населених пунктів — 1 434,96 га. Громада

включає  двадцять  населених  пунктів,  які  входять  до  трьох  округів.

Чисельність населення станом на кінець 2017 року — 3 759 чоловік.

Величезний  внесок  у  розвиток  громади  роблять  підприємці,  які

займаються  сільськогосподарською  діяльністю  на  території  ОТГ.  Це

благодійники, які небайдужі до нагальних проблем громади: директор ТОВ

АФ «Вперед»  Віктор  Петрович  Кураш,  засновник  ТОВ «За  мир» Сергій

Михайлович  Карпенко,  директор  АФ  «Северинівська»  Іван  Сергійович

Хозов. Саме завдяки платникам податків відбувається суттєве поповнення

місцевого бюджету.

Неможливо  уявити  громаду  без  депутатського  корпусу,  який  своєю

активністю  та  небайдужістю робить  вагомий  внесок  у  підвищення  рівня

життя  громадян  та  сприяють  розвитку  громади вцілому.  Серед  депутатів

ОТГ  варто  відзначити  Сергія  Павловича  Провозьона,  Тетяну  Іванівну

Непийводу, Ольгу Іванівну Ілляшенко.

З утворенням Миколаївської об'єднаної територіальної громади, її бюджет

на 2017 рік збільшився в 4 рази. Тому за перший рік були зроблені перші

суттєві  кроки.  Реорганізована  структура:  створене  фінансове  управління;

відділ освіти, молоді та спорту; загальний відділ; відділ культури та роботи

з  молоддю;  відділ  надання  адміністративних  послуг;  відділ  земельних



відносин,  комунальної  власності,  агропромисловго  розвитку  та  розвитку

сільської території; відділ соціального обслуговування населення.

Завдяки коштам з місцевого бюджету та залученим додатковим коштам, за

цей  доволі  короткий  період  відбулася  реалізація  наступних  проектів:

реконструкція  покрівлі  будівлі  Миколаївського  навчально-виховного

комплексу,  капітальний  ремонт  покрівлі  Дошкільного  навчального  закладу

«Веселка» в селі Северинівка, будівництво водогону в селах Миколаївка та

Постольне, реконструкція та теплозабезпе- чення Миколаївського сільського

будинку культури, встановлення вуличного освітлення на сонячних батареях

в селі Капітанівка, реконструкція теплозабезпечення та капітальний ремонт

Северинівського  сільського  будинку  культури,  капітальний ремонт  ділянок

дороги в селах Капітанівка та Мар’ївка, поточний ремонт ділянки дороги в

селі  Мар'ївка,  капітальний  ремонт  актової  зали  Миколаївського  сільського

будинку культури.

Звичайно  ж,  перед  громадою  стоїть  ще  багато  завдань  та  цілей:

згуртування  території,  розвиток  інфраструктури,  розбудова  простору  та

інше.  Та  ми  впевнені,  що  рухаємось  у  вірному  напрямку  та  спільними

зусиллями зможемо реалізувати заплановане.

З повагою                                                                                  Сергій Самотой


