
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Тридцять друга сесія
Сьомого  скликання

Рішення

від 14 лютого 2020 року
село Нижня Сироватка

Про внесення змін до 
Програми економічного та соціального 
розвитку Нижньосироватської сільської ради 
на 2020 рік
    Відповідно  ст.  26  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», Нижньосироватська сільська рада вирішила:
1.  Внести  зміни  до  Програми  економічного  та  соціального  розвитку
Нижньосироватської сільської ради на 2020 рік:
1.1.   Розділ програми 9 «Субвенції» доповнити пунктом: 
9.10. субвенція державному бюджету у сумі 30, 0 тис.  грн  1 державному
пожежно –  рятувальному загону  Управління Державної  служби України з
надзвичайних  ситуацій  у  Сумській  області  на  придбання  форменного  та
захисного одягу, комп’ютерного обладнання
9.11  субвенція з місцевого бюджету обласному бюджету у сумі 42,340 тис.
грн.  для  компенсаційних  виплат  та  відшкодування  вартості  пільгового
проїзду автомобільним транспортом загального користування у приміському
та  міжміському внутрішньо – обласному сполученні.
9.12.  субвенція   державному  бюджету   у  сумі  20,0  тис.  грн  Головному
управлінню  Національної  поліції  в  Сумській  області  для  Сумського
районного відділу поліції на придбання паливно – мастильних матеріалів та
проведення  поточних  ремонтів,  технічного  обслуговування   службового
автотранспорту.
9.13. Субвенція  з місцевого  бюджету  обласному бюджету  на фінансове
забезпечення  будівництва,  реконструкції,  ремонту  і  утримання
автомобільних доріг загального  користування місцевого значення, вулиць і
доріг комунальної власності у населених пунктах  у сумі 500,0 тис. грн.
9.14 Субвенція  з місцевого бюджету  районному бюджету Сумського району
у  сумі  50,0  тис.  грн   для   придбання  медичного  та  комп’ютерного
обладнання для КНП «Сумська ЦРКЛ» СРР СО для забезпечення  надання
медичної допомоги.
2.  Розділ  програми   8  «Культура»  доповнити  пунктом  8.5  «Оплата
транспортних послуг з перевезення хорового колективу для участі у пісенних
конкурсах сума фінансування 9,0 тис. грн, місцевий бюджет»



3. Розділ програми 4 «Водогін та  водовідведення» доповнити пунктом 4.5
«Поточний ремонт  водонапірної вежі та артсвердловини с. Нижня Сироватка
по вул.  Сумська,  сума фінансування 38,3 тис. грн, місцевий бюджет»
4. Розділ програми 6 «Освіта» пункт 6.1  Нижньосироватський дошкільний
заклад  (ясла  –  садок)   «Золотий  ключик»  доповнити  підпунктом  6.1.20
«Оплата   послуг  по  здійсненню  замірів  опору  ізоляції  і  перевірку
спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від
короткого замикання, з’єднання відгалуження та окінцювання жил проводів і
кабелів,  встановлення  протипожежних  дверей,  вогнезахисна  обробка
дерев’яних  конструкцій  покриття  будівель,  облаштування  будівель
пристроями захисту від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів
сума фінансування 9,5 тис. грн,  місцевий бюджет»
5. Розділ програми 6 «Освіта» пункт 6.2.  Старосільський  дошкільний заклад
(ясла –  садок)  «Казка» доповнити підпунктом  6.2.10 «Оплата   послуг по
здійсненню замірів опору ізоляції і перевірку  спрацювання приладів захисту
електричних мереж та електроустановок від короткого замикання, з’єднання
відгалуження  та  окінцювання  жил  проводів  і  кабелів,  встановлення
протипожежних  дверей,  вогнезахисна  обробка  дерев’яних  конструкцій
покриття будівель,  облаштування будівель пристроями захисту від прямих
попадань блискавки і вторинних її проявів сума фінансування 2,5 тис. грн,
місцевий бюджет»
6. Розділ програми 6 «Освіта» пункт 6.2.  Старосільський  дошкільний заклад
(ясла – садок) «Казка» доповнити підпунктом  6.2.11 «Придбання дитячого
ігрового  майданчика  в  Старосільський  ДНЗ (ясла  –  садок)  «Казка»   сума
фінансування 100,0 тис. грн, місцевий бюджет»
7.  Розділ  програми  6  «Освіта»  пункт   6.3  Нижньосироватська  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів ім. Б. Грінченка доповнити підпунктом 6.3.12 «Оплата  послуг по
здійсненню замірів опору ізоляції і перевірку  спрацювання приладів захисту
електричних мереж та електроустановок від короткого замикання, з’єднання
відгалуження  та  окінцювання  жил  проводів  і  кабелів,  встановлення
протипожежних  дверей,  вогнезахисна  обробка  дерев’яних  конструкцій
покриття будівель,  облаштування будівель пристроями захисту від прямих
попадань блискавки і вторинних її  проявів сума фінансування 17 тис. грн,
місцевий бюджет» 
8.  Розділ  програми  6  «Освіта»  пункт   6.3  Нижньосироватська  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів ім. Б. Грінченка доповнити підпунктом 6.3.13 «Капітальний  ремонт
коридору І поверху  початкової школи будівлі Нижньосироватської ЗОШ І-ІІІ
ступенів  ім.  Б.  Грінченка   сума  фінансування  723,557  тис.  грн,  місцевий
бюджет»
9.  Розділ  програми  6  «Освіта»  пункт   6.3  Нижньосироватська  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів ім. Б. Грінченка доповнити підпунктом 6.3.14 «Придбання  меблів
для роздягальні спортивної зали  Нижньосироватської ЗОШ  І-ІІІ ступенів ім.
Б. Грінченка сума фінансування 30,0  тис. грн місцевий бюджет»
10.  Розділ  програми 6  «Освіта»  пункт   6.3  Нижньосироватська  ЗОШ І-ІІІ
ступенів ім. Б. Грінченка доповнити підпунктом 6.3.15 «Придбання жалюзі



на вікна у класні  кімнати у Нижньосироватську ЗОШ І-ІІІ  ступенів ім.  Б.
Грінченка сума фінансування 9,17695 тис. грн місцевий бюджет» 
11.  Розділ  програми 6  «Освіта»  пункт   6.3  Нижньосироватська  ЗОШ І-ІІІ
ступенів  ім.  Б.  Грінченка  у  підпункті  6.3.8   «Поточний ремонт туалетних
кімнат суму фінансування  збільшити до 264 тис. грн місцевий бюджет» 
12. Розділ програми 6 «Освіта» пункт  6.4 Старосільська  ЗОШ І-ІІІ ступенів
доповнити підпунктом 6.4.12 « Оплата  послуг по здійсненню замірів опору
ізоляції  і  перевірку  спрацювання приладів  захисту електричних мереж та
електроустановок  від  короткого  замикання,  з’єднання  відгалуження  та
окінцювання жил проводів і кабелів, встановлення протипожежних дверей,
вогнезахисна  обробка  дерев’яних  конструкцій  покриття  будівель,
облаштування будівель пристроями захисту від прямих попадань блискавки і
вторинних її проявів сума фінансування 16,5 тис. грн, місцевий бюджет» 
13. Розділ програми 6 «Освіта» пункт  6.4 Старосільська  ЗОШ І-ІІІ ступенів
підпункт  6.4.6   «Поточний ремонт  туалетних кімнат   суму фінансування
збільшити до 610,0 тис. грн, місцевий бюджет» 
14. Розділ програми 6 «Освіта» пункт  6.4 Старосільська  ЗОШ І-ІІІ ступенів
підпункт   6.4.10   «Поточний  ремонт  кабінету  фізики   суму  фінансування
збільшити до 199,0 тис. грн, місцевий бюджет» 
15. Розділ програми 6 «Освіта» пункт  6.4 Старосільська  ЗОШ І-ІІІ ступенів
доповнити  підпунктом  6.4.13   «Поточний  ремонт  кабінету  директора
Старосільської  ЗОШ  –  ІІІ  ступенів   сума  фінансування   60,0  тис.  грн,
місцевий бюджет» 
16. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію  з
питань планування соціально – економічного розвитку, бюджету, фінансів,
житлово  –  комунального  господарства  та  управління  комунальною
власністю.

Сільський голова                                                        В.Ю.Суспіцин


