
Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Тридцять третя сесія
Сьомого  скликання

Рішення

від 22 травня  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 3 «ТПВ» у підпункті 3.2. « вивіз і утилізація ТПВ від
населення»  суму  фінансування  збільшити  до  170,  0  тис.  грн,  місцевий
бюджет»
2. Розділ програми 4 «Водогін та  водовідведення» доповнити пунктом 4.6
«придбання насоса для каналізаційно- насосної станції у с Старе Село   сума
фінансування 28,0 тис. грн, місцевий бюджет»
3. Розділ програми 4 «Водогін та  водовідведення» доповнити пунктом 4.7
«придбання  глибинного  насоса  для  артезіанської  свердловини у  с.  Нижня
Сироватка    сума фінансування 18,0 тис. грн, місцевий бюджет»
4.  Розділ  програми  7  «Медицина»  доповнити  пунктом  7.1.7.
«послуги   по  технічному  обслуговуванню  електричних  мереж  та
влаштування електроживлення гаража та господарських приміщень»  сума
фінансування 14,5 тис. грн, місцевий бюджет»
5.  Розділ  програми  7  «Медицина»  доповнити  пунктом  7.1.8.
«послуги  по  встановленню  системи  відеоспостереження  у
Нижньосироватській АЗПСМ»  сума фінансування 14,5 тис.  грн,  місцевий
бюджет»
6.  Розділ  програми  7  «Медицина»  доповнити  пунктом  7.1.9.
«придбання апарату для визначення холестерину (фотометр) для амбулаторії
загальної практики сімейної медицини с. Старе Село  сума фінансування 41,0
тис. грн, місцевий бюджет»
7. Розділ програми 6 «Освіта» пункт 6.2.  Старосільський  дошкільний заклад
(ясла – садок) «Казка» доповнити підпунктом  6.2.12 «придбання кухонної
витяжки в Старосільський ДНЗ (ясла – садок) «Казка»  сума фінансування
49,9 тис. грн, місцевий бюджет»



8. Розділ програми 6 «Освіта» пункт 6.1  Нижньосироватський дошкільний
заклад  (ясла  –  садок)   «Золотий  ключик»  доповнити  підпунктом  6.1.21
«Ремонт  роздягальні  групової  кімнати   сума  фінансування  50  тис.  грн,
місцевий бюджет»
9.  Розділ  програми  6  «Освіта»  пункт   6.3  Нижньосироватська  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів  ім.  Б.  Грінченка  доповнити  підпунктом 6.3.16  «поточний ремонт
кабінету предмету «Захист України» Нижньсироватської ЗОШ І-ІІ ступенів
ім. Б. Грінченка сума фінансування 45 тис. грн, місцевий бюджет» 
10.  Розділ  програми 6  «Освіта»  пункт   6.3  Нижньосироватська  ЗОШ І-ІІІ
ступенів ім. Б. Грінченка доповнити підпунктом 6.3.17 «придбання вішалок
та  підвісних  тримачів  для  роздягальні  Нижньосироватської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів ім. Б Грінченка сума фінансування 31 тис. грн, місцевий бюджет»
11. Розділ програми 6 «Освіта» пункт  6.4 Старосільська  ЗОШ І-ІІІ ступенів
доповнити  підпунктом  6.4.13  «поточний  ремонт  приміщення  для  4  класу
Старосільської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів»  сума  фінансування  50,0  тис.  грн,
місцевий бюджет» 
12. Розділ програми 6 «Освіта» пункт  6.4 Старосільська  ЗОШ І-ІІІ ступенів
підпункт   6.4.8   «поточний  ремонт  класної  кімнати  3  класу»  суму
фінансування збільшити до 120,0 тис. грн, місцевий бюджет» 
13. Розділ програми 6 «Освіта» пункт  6.4 Старосільська  ЗОШ І-ІІІ ступенів
доповнити  підпунктом  6.4.15   «Поточний  ремонт  обідньої  зали
Старосільської  ЗОШ  І-  ІІІ  ступенів»  сума  фінансування   120,0  тис.  грн,
місцевий бюджет» 
14. 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


