
проект

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Тридцять перша сесія
Сьомого  скликання

Рішення

Від 21 грудня 2019 року
село Нижня Сироватка

Про Програму економічного
та соціального розвитку 
Нижньосироватської сільської ради 
на 2020 рік.

Відповідно до пункту 22 ст. 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  розглянувши Програму економічного  та  соціального розвитку
Нижньосироватської  сільської  ради  на  2020  рік,   погоджену  рішенням
виконавчого  комітету  від        року  Нижньосироватська  сільська  рада
вирішила:

1. Затвердити  Програму  економічного  та  соціального  розвитку
Нижньосироватської сільської ради на 2020 рік (додається).

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

Сільський голова                                                  В.Ю. Суспіцин



Проект

ПРОГРАМА
ЕКОНОМІЧНОГО ТА

СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКОЇ 

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
НА 2020 РІК

с. НИЖНЯ СИРОВАТКА
2019



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ НИЖНЬОСИРОВАТСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
НА 2020 РІК

1. Ініціатор розроблення
Програми

Нижньосироватська сільська рада

2. Розробник Програми Нижньосироватська сільська рада
4. Співрозробники Програми –
5. Відповідальний  виконавець

Програми
Нижньосироватська сільська рада

6. Учасники Програми Виконавчий  комітет  Нижньосироватська
сільської  ради,  установи,  організації,
підприємства  сіл  Нижня  Сироватка,  Старе
Село, Барвінкове, Вишневе, Гірне          

7. Термін реалізації Програми 2020 рік
8. Перелік бюджетів, що беруть

участь у виконанні Програми
Кошти сільського бюджету 
Спонсорські кошти
Кошти не заборонені законом
Кошти з державного бюджету

9. Загальний  обсяг  фінансових
ресурсів,  необхідних  для
реалізації Програми, 
всього,
у тому числі:
кошти сільського бюджету 
спонсорські кошти
 кошти не заборонені законом
кошти з державного бюджету
кошти з обласного бюджету

28336,8 тис. грн.

11628,7 тис. грн.
200,0 тис. грн.

15358,1 тис. грн.
1150,0тис. грн.



ВСТУП

Нижньосироватська  об’єднана  територіальна  громада  утворена
відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних
громад» та згідно прийнятих рішень Нижньосироватською сільською радою
від 01.09.2016 року та Старосільською сільською радою від 02.09.2016 року
«Про добровільне об’єднання територіальних громад».

До  складу  громади  увійшли  наступні  населені  пункти:  села  Нижня
Сироватка, Старе Село, Барвінкове, Вишневе, Гірне.

Програма  економічного  і  соціального  розвитку  Нижньосироватської
сільської ради на 2020 рік (далі - Програма) розроблена  на основі положень
Конституції  України,  Законів  України  "Про  державне  прогнозування  та
розроблення  програм економічного  і  соціального  розвитку  України",  "Про
місцеве самоврядування в Україні",  Постанови Кабінету Міністрів України
"Про  розроблення  прогнозних  і  програмних  документів  економічного  і
соціального  розвитку  та  складання  проекту  державного  бюджету",
Бюджетного  кодексу  України,  з  урахуванням  науково-технічного
інвестиційного  і  виробничого  потенціалу  територіальної  громади,
можливості  забезпеченості  її  матеріально-технічними  та  фінансовими
ресурсами.

Програма є комплексною системою завдань та засобів їх виконання на
2020 рік, що визначає цілі та стратегію розв'язання соціальних і економічних
проблем  розвитку  територіальної  громади,  задає  комплекс  конкретних,
узгоджених  заходів  економічного,  соціального,  культурного  і  духовного
розвитку громади, прогнозує динаміку основних показників.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення
до Програми затверджуються сесією Нижньосироватської сільської ради за
поданням сільського голови або відповідних постійних депутатських комісій.

Звітування про виконання програми здійснюється за підсумками року.
Загальний  очікуваний  результат  від  реалізації  програмних  цілей  -

підвищення  рівня  благоустрою  та  естетичної  привабливості  сільської
території,  розвиток  духовно-культурних  закладів,  зростання  добробуту  та
підвищення якості життя населення об’єднаної громади.

Виконання програми здійснюватиметься за рахунок місцевого бюджету,
міжбюджетних  трансфертів  з  державного,  обласного,  районного  бюджетів,
коштів благодійних внесків підприємств та організацій усіх форм власності,
що знаходяться на території сільської ради та не заборонених законом.



І. ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Протягом  2019  року  основні  зусилля  сільської  ради  та  структурних
підрозділів були спрямовані на реалізацію відповідних завдань і заходів для
досягнення  певної  стабілізації  результатів  діяльності  в  основних  сферах
соціально-економічного розвитку.

Земельний фонд Нижньосироватської сільської ради складає  16,5 тис. га,
з  них  площа  угідь,  що  використовується  для  сільськогосподарського
виробництва 13 тис. га.

У  виробництві  сільськогосподарської  продукції  на  території
Нижньосироватської  сільської  ради  в  2019  році  здійснювали  діяльність
7 сільськогосподарських підприємств та 2 фермерських господарства. 

ТОВ  «Липоводолинський  Райснаб»  використовує  земельні  ділянки
загальною  площею  3379,8  га  із  них:  рілля  складає  2821,0  га,  сіножаті  –
359 га, пасовища - 198 га та господарські двори – 1,8 га. Це земельні частки
(паї) громадян в кількості 667 шт. та не успадковані земельні частки (паї) в
кількості 14 шт. В 2019 році підприємство сплатило кожному власнику паю
орендну плату у розмірі 18,8 тис. грн. 

ТОВ Агрофірма «Родючість» використовує земельні ділянки загальною
площею 1148,2 га.  Це земельні  ділянки під проектно-польовими дорогами
площею  17,3  га,  невитребувані  та  непереоформлені  земельні  частки  (паї)
площею 20,37 га (6 паїв) та земельні ділянки, які використовуються згідно
укладених договорів оренди з власниками земельних часток (паї) загальною
площею 110,5 га  із  них:  рілля складає 108,8 га;  пасовища площею 1,7 га.
Розмір орендної плати в рік складає 92 тис. грн.

ТОВ  «Урожайна  країна»  орендує  земельні  ділянки  загальна  площа
865,3 га із них: земельні частки (паї) площею 725,3 га, землі запасу сільської
ради площею 130 га,  проектно-польові дороги майже 10 га.  Загальна сума
орендної плати, що надходить до бюджету сільської ради в рік складає 510,2
тис. грн. 

СТОВ  «Вікторія»  орендує  земельні  ділянки  площа  105,0  га  –  це
земельні частки (паї) громадян в кількості 20 шт.

ТОВ «СП-АРГОС», загальна площа 283,31 га - це земельні частки (паї)
населення та земельні ділянки учасників АТО.

ТОВ  «Аквітан»  використовує  земельну  ділянку  загальна  площа
425 га для випасання ВРХ, орендна плата 3% що становить 69 тис. грн.

ТОВ АФ «Червоносільська»  використовує  земельну  ділянку  площею
2944  га  із  них:  земельні  частки  (паї)  населення  площею  2733,7  га,
невитребувані  земельні  частки  (паї)  площею  132  га  (45  шт.),  під
господарськими будівлями та спорудами – 71,6 га та під кар’єром - 6,7 га.
Загальна  сума  орендної  плати,  що  надходить  до  бюджету  сільської  ради
складає 361,8 тис. грн.

ФГ Гордій Мирослав Петрович використовує земельну ділянку площею
5,8 га для сінокосіння.



ФГ Снісаренко Володимир Вікторович використовує 5,8 га землі із них:
4 га - рілля та 1,8 га– сіножаті.

Промисловість

Промисловий  комплекс  Нижньосироватської  сільської  ради
представлений в даний час наступними промисловими підприємствами:

ТОВ «ФТГ ГРУП», що використовує земельні ділянки площею 4 га для
розміщення та обслуговування прядильно-ткацького виробництва з орендною
платою 243 тис. грн. в рік.

ТОВ  «ТРАНСЛОГІСТИК»  використовує  земельну  ділянку
промислового призначення площею 0,6106 га,  розмір орендної плати в рік
складає 46,5 тис. грн.

ТОВ «ІІНВЕСТ ФІНАНС СЕРВІС» використовують земельну ділянку
площею  2,8010  га  для  розміщення  зерносушильного  очищувального
комплексу з промисловою потужністю 35 тис. тонн, розмір орендної плати в
рік складає 149,3 тис. грн. 

ТОВ  «Антрейд  ЛТД»  використовує  земельну  ділянку  промислового
призначення площею 3,3 га та сплачує до бюджету сільської ради орендну
плату в розмірі 148,2 тис. грн. в рік.

Сумська  фабрика  теслярських  виробів  (ФОП  Золотавіна  Н.В.)
підприємство  займається  деревообробкою.  Використовує  земельну  ділянку
площею 3,6 га без договору оренди.

На  території  села  ТОВ  «Сервіснафтогаз»  придбало  приміщення  для
промислових цілей  по  вул.  Сумська,  90  а\1.  Товариство  орендує  земельну
ділянку площею 0,36 га та сплачує до бюджету сільської ради плату в розмірі
22,4 тис. грн. в рік.

Також,  укладений  договір  з  ФОП  Токаренко  М.Г.  на  використання
земельної ділянки площею 1,0 га під розміщення пункту технічного огляду
вантажних автомобілів.

Підприємницька діяльність та торгівля

Загальна  кількість  суб’єктів  підприємницької  діяльності  що
здійснюють  господарську  діяльність  на  території  об’єднаної  громади  140
одиниць, у т.ч.:

- юридичні особи – 25;
- фізичні особи – 115;
Споживчий  ринок  Нижньосироватської  сільської  об’єднаної

територіальної  громади  налічує  26  об’єктів  торгівлі із  них:  18  магазинів
продовольчих товарів та 6 промислових, 2 об’єкт громадського харчування. 

Освіта
Всього у 2019-2020 навчальному році навчанням охоплено 455 учнів із

них: Нижньосироватською ЗОШ І-ІІІ спупенів ім Бориса Грінченка 264 учні
та Старосільською ЗОШ І-ІІІ ступенів -  191 учень (з них: учні 1-4 класів –
197, учні 5-11 класів – 258), педагогічний колектив відповідно нараховує 30



та 25 вчителів, всього в школах працює 91 чоловік.
Дошкільна освіта  представлена  на  території  громади 2  дошкільними

навчальними закладами: Нижньосироватський ДНЗ (я/с) «Золотий ключик»
та Старосільський ДНЗ (я/с) «Казка». 

Дошкільним  навчальним  закладом  «Золотий  ключик»  вихованням
охоплено 95 дітей, які проживають на території с. Нижня Сироватка віком від
2  до  6  років.  Дошкільним  навчальним  закладом  «Казка»  вихованням
охоплено 70 дітей. В ЗДО працюють 19 педагогів та 25 працівників. 

Охорона здоров’я

Медичну  допомогу  населенню  сільської  ради  надає Комунальне
некомерційне  підприємство  «Центральна  амбулаторія  загальної
практики  -  сімейної  медицини  с.  Нижня  Сироватка»  Нижньосироватської
сільської ради.

До  складу  якого  входять:  Нижньосироватська  та  Старосільська
амбулаторії загальної практики сімейної медицини. 

Нижньосировастька  АЗПСМ  налічує  2  лікаря,  8  осіб  середнього
медичного персоналу, 2 особи молодшого медичного персоналу, робітників -
8  осіб,  успішно  при  амбулаторії  працюють  спеціалісти  стоматологічного
кабінету. Ліжковий фонд амбулаторії складає 15 ліжок денного стаціонару. 

Старосільська АЗПСМ налічує 1 лікар, 4 особи середнього медичного
персоналу, 1 особа молодшого медичного персоналу, робітників - 3 особи.

Культура

На  території  об’єднаної  громади  працює  2  будинки  культури  та  3
бібліотеки,  музей  історії  села.  В  цих  закладах  працює  18  осіб,  з  них:
працівників бібліотеки - 3, працівників будинків культури – 15.

Клубні  формування  планують  організовувати  систематичні  навчання,
проводять  репетиції,  концерти,  виставки,  тренування  тощо.  В  2020  році
аналогічно з  попереднім роком планується забезпечити культурне дозвілля
населення, підготовка, організація, проведення та  координація культурно -
масових заходів громади.

Транспорт, зв’язок та енергозбереження

Пасажироперевезення  по  маршруту  с.  Нижня  Сироватка  –  м.  Суми
здійснює ПП Стаднік В.М., ПАТ «Сумипастранс» та ФОП Шевченко В.О.,
кількість рейсів автобусів щоденно 21. 

За маршрутом с.  Старе Село – м. Суми здійснює ФОП Фетісов К.А.
Щоденно кількість рейсів складає 28.

Також на території об’єднаної громади розташований пункт технічного
огляду вантажних автомобілів.

На території громади працює два відділення «Укрпошти». 
Основними  напрямками  впровадження  енергоефективних  заходів,

спрямованих  на  скорочення  споживання  природного  газу  -  переведення
котелень бюджетних установ сільської ради на альтернативний вид палива,



заміна  дверей  та  вікон  на  енергозберігаючі,  та  комплексне  утеплення
будівель.

Житлово-комунальне господарство

У  2019  році  постійно  проводились  організація,  контроль  та
розроблення  заходів  щодо  підготовки  та  проходження  опалювального
осінньо-зимового періоду 2019-2020 років. 

На території Нижньосироватської об’єднаної громади свою діяльність у
сфері  ЖКГ  здійснюють:  Сумське  будівельно-монтажне  експлуатаційне
управління Південної  залізниці,  КПЕРЖ «Господар»,  ФОП Міцук О.І.,  які
надають  послуги  з  водопостачання,  викачки  нечистот,  вивезення  ТПВ  та
ТОВ «Сумижилкомсервіс», яке надає послуги по утилізації ТПВ. 

ПРІОРІТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
НИЖНЬОСИРОВАТСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2020 РІК

ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2020 РІК.

1. Підвищення темпів соціально економічного зростання.
2.  Поліпшення  інвестиційної  привабливості  сіл  Нижня  Сироватка,  Старе
Село, Барвінкове,  Вишневе,  Гірне.  Збільшення  залучання  інвестицій  в
розвиток промисловості.
3.  Реалізація  заходів  спрямованих  на  створення  правових,  фінансових,
соціально-економічних,  організаційно-господарських  умов  розвитку
територіальної громади, розв'язання соціально-побутових проблем населення,
його соціального захисту.
4.  Подальша  консолідація  бюджетних  коштів  в  розрізі  установ  з  метою
отримання більш ефективного результату.
5.  Недопущення  зниження  рівня  соціального  захисту  громадян
Нижньосироватської  об’єднаної  громади  в  зв’язку  з  реформою  місцевого
самоврядування та змін в територіальній організації влади.

З метою реалізації поставлених цілей на 2020 рік визначено
головні цілі за пріоритетними напрямками

1.  Підвищення  рівня  життя  населення  та  зменшення  соціальних
диспропорцій шляхом:

 систематичного  контролю  за  дотриманням  діючого  законодавства  з
оплати праці на всіх об'єктах господарювання на території об’єднаної
громади;

 створення  сприятливих  умов  для  розвитку  особистих  селянських
господарств з метою стабільного підвищення доходів населення;



 допомоги незахищеним верствам населення,  підвищення їх  якості  та
адресності  та  вести  постійний  моніторинг  у  виявленні  об'єктів  цих
допомог;

 подальше впровадження легалізації робочих місць з метою соціального
захисту і гарантій населення;

 суворий контроль  по виконанню дохідної  частини бюджету  з  метою
повного фінансування обсягів захищених статей.

2. Поліпшення умов для більш широкого доступу населення до якісних
послуг:

У сфері охорони здоров'я:

 поліпшення  якості  медичного  обслуговування,  удосконалення  та
впровадження  в  життя  нових  передових  досвідів  роботи  закладів
сімейної медицини;

 з  метою недопущення дитячої  смертності  постійно  контролювати  та
виявляти дітей які проживають на території тимчасово, без реєстрації,
вести суворий контроль за дотриманням всіх медико-санітарних норм і
правил;

 постійно здійснювати профілактичні заходи та огляди по запобіганню
таким захворюванням як туберкульоз, гепатит, ВІЛ-інфекції (СНІДУ).

У сфері освіти:

 забезпечити  повне  охоплення  навчанням  дітей  шкільного  віку  за
прогнозами 455 та 165 дітей дошкільного віку;

 забезпечити харчування дітей згідно норм їх вікових категорій;
 реалізація  проектів  щодо  впровадження  енергоефективності  будівель

та  подальше  зміцнення  матеріально-технічної  бази
Нижньосироватської  та  Старосільської  загальноосвітніх  шкіл  І-ІІІ
ступенів,  ДНЗ "Золотий ключик" та  ДНЗ «Казка» за  рахунок коштів
місцевого бюджету, державного бюджету та залучених коштів, що не
заборонені законом. 

У сфері культури:

 забезпечення  рівності  прав  і  можливостей  громадян  у  створенні,
використанні  та  поширенні   культурних  цінностей,  збереження  і
примноження культурних надбань;

 сприяти  участі  шкільних,  художніх  колективів  сіл  у  районних,
обласних, спортивних змаганнях  та фестивалях народної творчості;

 створення  умов  для  творчого  розвитку  особистості  та  підвищення
культурного рівня громадян шляхом укріплення матеріально-технічної
бази Будинків культури;

 оновлення  книжкового  фонду  бібліотек  та  підписка  періодичних
видань;



 збереження  національної  культурної  спадщини,  всебічна  підтримка
діючим  клубним  формуванням  об’єднаної  громади,  розширення
доступу  населення  до  культурних  надбань  шляхом  сприяння  та
організації  проведення  виставок,  літературних  вечорів,  вечорів
спогадів, засідань клубу за інтересами, фестивалів народної творчості;

 подальше  вдосконалення  шляхів  та  методів  культурного  відпочинку
населення, освоєння нових форм відпочинку.

У сфері забезпечення безпеки життєдіяльності громади села:

 подальше  вдосконалення  системи  управління  в  сфері  охорони  та
раціонального  використання  земельних,  водних,  лісових,  природних
ресурсів;

 подальша  робота  з  благоустрою  громадських  шахтних  колодязів,
проведення заходів щодо поліпшення якості питної води;

 впорядкування стихійних звалищ твердих побутових відходів;
 удосконалення системи централізованого збору та вивезення твердих

побутових відходів до звалища;
 щоквартальна  перевірка  господарюючих  суб'єктів  на  предмет

дотримання санітарних норм та правил в торгівлі та дотримання прав
споживачів;

 ініціювати розробку документації на нове кладовище в с. Старе Село.

У сфері реформування житлово-комунального господарства.

Основні напрямки реформування житлово-комунального господарства
спрямовані  на  забезпечення  підвищення  ефективності  та  надійності
функціонування  об'єктів  інфраструктури,  яка  є  складовою  частиною
життєзабезпечення  населення,  поліпшення  якості  послуг  та  зниження  їх
вартості за рахунок раціонального використання енергоносіїв. 

На  території  знаходиться  діючих  15  артсвердловин,  267  (212+55)
шахтових колодязів, 7 кладовищ.

Мають технічні паспорти 47 км доріг по 41 вулиці с. Нижня Сироватка,
7  км  доріг  с.  Старе  Село,  4  км.  с.  Барвінкове  взяті  та  стоять  на  балансі
сільської ради.

Населенню,  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,  дошкільним-навчальним  закладам,
амбулаторіям  загальної  практики  сімейної  медицини  надають  послуги  з
водопостачання,  водовідведення  та  збір  ТПВ  слідуючи  суб'єкти
господарювання: 

КПЕРЖ «Господар»;
Сумське  будівельно-монтажне  експлуатаційне  управління  Південної
залізниці;
Н-Сироватська сільська рада, ФОП Міцук О.І.;

Основним завданням на 2020 рік є:



 забезпечення  якісного  доступного  надання  комунальних  послуг  та
переведення  відносин  споживач-надавач  виключно  на  договірні
відносини;

 залучення інвестицій, коштів розвитку районного, обласного бюджетів,
коштів населення, інших коштів не заборонених законом для виконання
заходів по реформуванню житлово-комунального господарства;

 забезпечення  всіх  верств  населення  житлово-комунальним
обслуговуванням;

 при  погодженні  чи  затвердженні  тарифів  забезпечити  дотримання
принципу  повного  відшкодування  підприємствам-надавачам  послуг
економічно обґрунтованої вартості житлово-комунальних послуг;

 запровадити облік та регулювання обсягів споживання води у житлових
будинках населення;

 з  метою  забезпечення  населення  якісною  питною  водою,
безперебійним  водопостачанням,  водовідведенням  жителів
Нижньосироватської  об’єднаної  територіальної  громади  необхідно
провести капітальний ремонт водопровідної та каналізаційної систем,
водонапірних башт, каналізаціно-насосної станції, артсвердловин;

 провести  реконструкцію  існуючого  водогону  по  вул.  Сумська,
вул. Шлях, вул. Першотравнева, вул. Набережна в с. Нижня Сироватка;

 забезпечення беззбиткового функціонування надавачів послуг.

Заходи щодо реалізації програми економічного і соціального розвитку
Нижньосироватської сільської ради

№ п/п На 2020 рік Обсяг
фінансув

ання,
тис. грн.

Джерела
фінансування

1. БЛАГОУСТРІЙ
1.1 Придбання зупинок громадського 

транспорту
40,0 Місцевий бюджет

1.2 Благоустрій території біля адмінбудівлі 
сільської ради
(придбання лавок та матеріалів)

300,0 Місцевий бюджет

1.3 Придбання надбудов та огорож для 
громадських шахтних колодязів

105,0 Місцевий бюджет

1.4 Очистка громадських шахтних колодязів 30,0 Місцевий бюджет
1.5 Придбання залізобетонних кілець та 

фарби на ремонт громадських шахтних 
колодязів

15,0 Місцевий бюджет

1.6 Впорядкування кладовищ, парків, вулиць 
сіл, стихійних звалищ

60,0 Місцевий бюджет

1.7 Придбання саджанців фруктових, 
декоративних дерев та кущів

6,0 Місцевий бюджет



1.8 Поточний ремонт меморіалів слави 20,0 Місцевий бюджет
1.9 Послуги обпилювання дерев на території 

сільської ради
50,0 Місцевий бюджет

1.10 Монтаж та обслуговування відео нагляду 50,0 Місцевий бюджет
1.11 Благоустрій та створення зони відпочинку 

у парковій зоні в с. Нижня Сироватка 
1000,0 Місцевий бюджет

2. ОСВІТЛЕННЯ
2.1 Технічне обслуговування вуличного 

освітлення
100,0 Місцевий бюджет 

2.2 Придбання матеріалів для вуличного 
освітлення

50,0 Місцевий бюджет

2.3 Послуги автовишки 20,0 Місцевий бюджет
2.4 Послуги по поточному ремонту мережі 

вуличного освітлення
100,0 Місцевий бюджет

3. ТПВ
3.1 Придбання контейнерів для сміття 25,0 Місцевий бюджет
3.2 Вивіз і утилізація ТПВ від населення 150,0 Місцевий бюджет

4. ВОДОГІН ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ
4.1 Реконструкція вуличного водогону  

по вул. Сумська, вул. Шлях,                         
вул. Першотравнева, вул. Набережна в с. 
Нижня Сироватка

1500,0 Місцевий,
державний
бюджети

4.2 Придбання матеріалів для ремонту мереж 
водопостачання

50,0 Місцевий бюджет

4.3 Придбання матеріалів для ремонту мереж 
водовідведення 

50,0 Місцевий бюджет

4.4 Капітальний ремонт каналізаційно 
-насосної станції с. Старе Село

800,0 Місцевий,
обласний бюджет

5. ДОРОЖНО-МОСТОВЕ ГОСПОДАРСТВО
5.1 Поточний ремонт та експлуатаційне 

утримання комунальних доріг та інших 
доріг, які є складовими автомобільних 
доріг державного значення

750,0 Місцевий, 
обласний бюджет750,0

600,0 Місцевий бюджет

5.2 Автогрейдерування комунальних доріг 100,0 Місцевий бюджет
5.3 Обкошування комунальних доріг 70,0 Місцевий бюджет
5.4 Розчистка доріг від снігу 60,0 Місцевий бюджет

6. ОСВІТА
6.1. Нижньосироватський ДНЗ (ясла-садок) «Золотий ключик»

6.1.1 Придбання дверей 25,0 Місцевий бюджет
6.1.2 Придбання фрамуг в глухих вікнах 

сходових кліток 
10,0 Місцевий бюджет

6.1.3 Придбання енергозберігаючих 
світильників 

12,0 Місцевий бюджет

6.1.4 Придбання господарчих товарів, миючих 
засобів, будівельних матеріалів, 

25,0 Місцевий бюджет



канцтоварів, іграшок, протипожежного 
інвентарю

6.1.5 Придбання посуду 6,0 Місцевий бюджет
6.1.6 Придбання меблів 115,0 Місцевий бюджет
6.1.7 Ремонт І поверху приміщення 300,0 Місцевий бюджет
6.1.8 Встановлення пристрою блискавко 

захисту та обробка вогнезахисним 
розчином

123,0 Місцевий бюджет

6.1.9 Заміна огорожі на території ДНЗ «Золотий 
ключик»

100,0 Місцевий бюджет

6.2 Старосільський ДНЗ (ясла-садок) «Казка»
6.2.1 Капітальний ремонт спальних кімнат 2 

груп ДНЗ «Казка»
200,0 Місцевий  бюджет,

залучені кошти
6.2.2 Придбання господарчих товарів, миючих 

засобів, будівельних матеріалів, 
канцтоварів, іграшок, протипожежного 
інвентарю

18,0 Місцевий бюджет

6.2.3 Поточний ремонт кімнат для роздачі їжі 20,0 Місцевий бюджет
6.2.4 Поточний ремонт харчоблоку 120,0 Місцевий бюджет
6.2.5 Поточний ремонт ганків 200,0 Місцевий бюджет
6.2.6 Поточний ремонт стін коридорів 50,0 Місцевий бюджет
6.2.7 Поточний ремонт підлоги групових кімнат 200,0 Місцевий  бюджет,

залучені кошти
6.2.8 Придбання дитячого ігрового майданчику 99,0 Місцевий бюджет
6.2.9 Будівництво навісу для дров 150,0 Місцевий бюджет

6.3 Нижньосироватська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Б. Грінченка
6.3.1 Реконструкція приміщень  

Нижньосироватської загальноосвітньої 
школи  І-ІІІ ступенів ім. Б Грінченка, що 
розташована за адресою: Сумська область,
Сумський район, с. Нижня Сироватка, вул. 
Сумська, 127

4858,495 Місцевий,
державний
бюджети

6.3.2 Придбання лабораторного та 
демонстраційного обладнання кабінетів 
фізики та хімії

300,0 Місцевий,
державний
бюджети

6.3.3 Придбання канцтоварів, кл.журнали, 
грамоти, бланки свідоцтв, атестатів, 
дидактичних матеріалів

20,0 Місцевий  та
державний
бюджети

6.3.4 Придбання меблів для початкової школи, 
інклюзивно-ресурсної кімнати

115,0 Місцевий,
державний
бюджети

6.3.5 Придбання господарчих товарів, миючих 
засобів, будівельних матеріалів

30,0 Місцевий бюджет

6.3.6 Придбання комп’ютерної та 
мультимедійної техніки

1000,0 Державний бюджет



6.3.7 Гідрохімічна промивка системи опалення 120,0 Місцевий бюджет
6.3.8 Поточний ремонт туалетної кімнати 150,0 Державний бюджет
6.3.9 Поточний ремонт системи каналізації 100,0 Державний бюджет
6.3.10 Поточний ремонт кабінету початкової 

школи та кабінету хімії
160,0 Місцевий бюджет

6.3.11 Заміна огорожі навчального закладу 100,0 Місцевий бюджет
6.4 Старосільська ЗОШ І-ІІІ ступенів

6.4.1 Капітальний ремонт приміщення з 
утеплення стін (заміна віконних та 
дверних блоків, ремонт ганків) 
Старосільської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Сумської районної ради за 
адресою: с. Старе Село, вул. Набережна, 1 
Сумського району Сумської області

2960,0 Місцевий,
державний
бюджети

6.4.2 Придбання канцтоварів, кл.журнали, 
грамоти, бланки свідоцтв, атестатів, 
методичної літератури, дидактичних 
матеріалів та наочності

20,0 Місцевий  та
державний
бюджети

6.4.3 Придбання меблів для початкової школи 100,0 Місцевий  та
державний
бюджети

6.4.4 Придбання господарчих товарів, миючих 
засобів, будівельних матеріалів  

18,0 Місцевий бюджет

6.4.4 Придбання комп’ютерної та 
мультимедійної техніки

600,0 Державний бюджет

6.4.5 Поточний ремонт туалетних кімнат 400,0 Місцевий бюджет
6.4.6 Капітальний ремонт харчоблоку та 

обідньої зали 
700,0 Місцевий бюджет

6.4.7 Поточний ремонт  класної кімнати 3 класу 60,0 Місцевий бюджет
6.4.8 Поточний ремонт підлоги спортивної зали 110,0 Місцевий бюджет
6.4.9 Поточний ремонт кабінету фізики 70,0 Місцевий бюджет
6.4.10 Проведення коригування по проекту 

«Капітальний ремонт приміщення з 
утеплення стін (заміна віконних та 
дверних блоків, ремонт ганків) 
Старосільської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Сумської районної ради за 
адресою: с. Старе Село, вул. Набережна, 
1б Сумського району Сумської області»

30,0 Місцевий бюджет

7. МЕДИЦИНА
7.1. КНП «Центральна АЗПСМ села Нижня Сироватка» НСР

7.1.1 Придбання предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентарю

150,4 Місцевий бюджет

7.1.2 Придбання медикаментів та 
перев’язувальних матеріалів

192,0 Місцевий бюджет



7.1.3 Придбання дитячого харчування 24,0 Місцевий бюджет
7.1.4 Відшкодування за пільговими рецептами 120,0 Місцевий бюджет
7.1.5 Капітальний ремонт приміщення АЗПСМ 

с. Нижня Сироватка
1500,0 Місцевий,

державний бюджет
7.1.6 Капітальний ремонт покрівлі АЗПСМ         

с. Старе Село
861,0 Місцевий,

державний бюджет
8. КУЛЬТУРА

8.1 Капітальний ремонт покрівлі Будинку 
культури по вул. Миру, 25 в с. Нижня 
Сироватка, Сумського району Сумської 
області 

1500,0 Місцевий,
державний бюджет

8.2 Поточний ремонт будинків культури 
Нижньосироватської сільської ради

200,0 Місцевий  бюджет,
залучені кошти

8.3 Придбання господарських товарів 50,0 Місцевий  бюджет,
залучені кошти

8.4 Поточний ремонт системи опалення 
будинків культури Нижньосироватської 
сільської ради

50,0 Місцевий бюджет

9. СУБВЕНЦІЇ
9.1 Субвенція Сумському районному бюджету

на утримання архівної установи
15,5 Місцевий бюджет

9.2 Субвенція районному бюджету на 
утримання установи «Територіальний 
центр соціального обслуговування 
населення»

473,4 Місцевий бюджет

9.3 Субвенція районному бюджету для 
здійснення видатків на вторинну медицину

951,2 Місцевий бюджет

9.4 Субвенція  бюджету Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади для 
здійснення видатків на вторинну медицину

147,7 Місцевий бюджет

9.5 Субвенція районному бюджету  на 
забезпечення лікування хворих на 
цукровий та не цукровий діабет

28,6 Державний бюджет

9.6 Субвенція районному бюджету для 
районного Будинку дітей та юнацтва

65,5 Місцевий бюджет

9.7 Субвенція районному бюджету для 
Сумського районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді

91,6 Місцевий бюджет

9.8 Субвенція районному бюджету для КУ 
«Інклюзивно-ресурсний центр Сумської 
районної ради Сумської області»

25,4 Місцевий бюджет

9.9 Субвенція бюджету Сумської міської 
об’єднаної територіальної громади для 
рятувально-водолазної служби

32,0 Місцевий бюджет

9.10 Субвенція районному бюджету для 43,0 Місцевий бюджет



виплати компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги

10. ІНШЕ
10.1. Технічна документація з нормативно 

грошової оцінки с. Нижня Сироватка
170,0 Місцевий бюджет

10.2 Проект відведення по зміні меж 
населеного пункту с. Нижня Сироватка

150,0 Місцевий бюджет

10.3 Придбання вуличних аншлагів 100,0 Місцевий бюджет
10.4 Придбання робочої станції для 

оформлення та видачі паспорта 
громадянина України у формі картки та 
паспорта громадянина України для виїзду 
за кордон з електронним носієм

400,0 Місцевий бюджет

10.5 Поточний ремонт приміщення 
адмінбудівлі сільської ради

200,0 Місцевий бюджет

10.6 Поточний ремонт споруди цивільного 
захисту населення

50,0 Місцевий бюджет

10.7 Придбання комп’ютерної техніки та 
програмного забезпечення

100,0 Місцевий бюджет

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ І ПРАВОПОРЯДКУ

З  метою  оздоровлення  криміногенної  ситуації  та  забезпечення
правопорядку  виконком  сільської  ради  створює  всі  умови  для  роботи
дільничного інспектора поліції. Територію сіл Нижня Сироватка, Старе Село,
Барвінкове, Вишневе, Гірне – обслуговує ст. лейтенант поліції Коломієць О.І.
В  приміщеннях  сільської  ради  виділені  кімнати  для  прийому  громадян
дільничним офіцером поліції. 

При сільських бібліотеках проводяться засідання клубу правових знань
з учнями місцевих шкіл. 

При виконкомі сільської ради створено адміністративну комісію на якій
постійно розглядаються протоколи про вчинення адміністративних порушень
громадянами нашої громади. 

Постійно  проводяться  подвірні  обстеження  девіантних  сімей.  Умови
проживання багатодітних сімей та сімей які опинилися в складних життєвих
обставинах.

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА.

Найголовнішим  чинником  від  якого  залежить  виконання  програми
соціально-економічного  розвитку  об’єднаної  громади  є  виважена  та
ефективна бюджетна політика. Основною задачею і обов'язком сільської ради
є прийняття збалансованого і  реалістичного бюджету та забезпечення його
виконання,  керуючись  бюджетним,  податковим  кодексами  та  Державним
бюджетом України.

Бюджет  Нижньосироватської  сільської  ради  по  планових  доходах  на
2020 рік складає 39352,3 тис. грн., в тому числі дотації: базова 5616,7 тис.



грн. та дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного
бюджету  видатків  на  утримання  закладів  освіти  та  охорони  здоров’я  за
рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету - 2249,1 тис.
грн. Освітня субвенція складає - 11567,5 тис. грн., медична – 1098,7 тис. грн. 

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначений у  сумі  38686,3
тис. грн., спеціального фонду бюджету 666,1 тис. грн.

Згідно  з  затвердженим  бюджетом  всі  установи  бюджетної  сфери
забезпечені  коштами на заробітну плату та енергоносії і в повному обсязі.

Завдання  на  2020  бюджетний  рік  постійно  вести  контроль  за
надходженнями  до  місцевого  бюджету,  забезпечувати  його  виконання,
ефективне та раціональне використання бюджетних коштів.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

Програма  економічного  і  соціального  розвитку  Нижньосироватської
сільської  ради  на  2020  рік  діє  на  території  об’єднаної  громади  після
затвердження її на сесії Нижньосироватської сільської ради. 

Сільський голова                                                             В.Ю. Суспіцин


