
 

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРЕТЯ СЕСІЯ 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

 
РІШЕННЯ

 
від 19 лютого 2021 року
село Нижня Сироватка

Про внесення змін до Програми 
економічного та соціального розвитку 
Нижньосироватської сільської ради на 2021 рік

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1.Внести  зміни  у  додаток  1  «Заходи  щодо  реалізації  програми
економічного і соціального розвитку Нижньосироватської сільської ради» до
Програми  економічного  та  соціального  розвитку  Нижньосироватської
сільської ради на 2021 рік, а саме:
Розділ 9. СУБВЕНЦІЇ доповнити пунктами:
9.5. Субвенція районному бюджету Сумського району в сумі 24,8 тис. грн. на
проведення  виплат  компенсацій  фізичним  особам,  які  надають  соціальні
послуги громадянам  похилого  віку,  особам  з  інвалідністю,  дітям  з
інвалідністю,  хворим,  які  не  здатні  до  самообслуговування  і  потребують
сторонньої допомоги. 
9.6.  Субвенція  до  бюджету  Степанівської  селищної  ради  для  КУ
«Інклюзивно-ресурсний  центр  Степанівської  селищної  ради  Сумського
району Сумської  області» в сумі  16,7 тис.  грн.  на зміцнення матеріально-
технічної бази. 
9.7.  Субвенція  до  державного  бюджету  для  1  державного  пожежно-
рятувального загону Управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Сумській області на виконання програм соціально-економічного
та культурного розвитку регіонів в сумі 30 тис. грн. на придбання форменого,
захисного одягу,  запасних частин для автомобільної техніки, комп’ютерного
обладнання, канцелярських товарів та оплату послуг з заправки картриджів
до принтерів.



9.8.  Субвенція  до  бюджету  Степанівської  селищної  ради  для
співфінансування  з  КЗ  «Центр  професійного  розвитку  педагогічних
працівників»  Степанівської селищної ради в сумі 145,9 тис. грн.
9.9.  Субвенція  державному  бюджету  Головного  управління  Національної
поліції в Сумській області для Відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського
районного  управління  поліції  в  сумі  30
тис.  грн.  на  придбання  паливно-мастильних  матеріалів  та  проведення
поточних ремонтів, технічного обслуговування  службового  автотранспорту.
9.10.  Субвенція  до   бюджету  Степанівської  селищної  ради  для
співфінансування  з  КЗ  «Дитячо-юнацька  спортивна  школа»  Степанівської
селищної ради в сумі 38,2 тис. грн. 

2. Внести зміни та затвердити додаток 1 «Заходи щодо реалізації програми
економічного і соціального розвитку Нижньосироватської сільської ради» до
Програми  економічного  та  соціального  розвитку  Нижньосироватської
сільської ради на 2021 рік у новій редакції (додаток 1 додається).

3.  Контроль за  виконанням даного  рішення покласти на  постійну  комісію
сільської  ради  з  питань  планування  соціально-економічного  розвитку,
бюджету,  фінансів,  житлово-комунального  господарства  та  управління
комунальною власністю.

Сільський голова Вячеслав СУСПІЦИН



Додаток 1 до рішення 3 сесії 8 
скликання Нижньосироватської 
сільської ради від 19.02.2021 р. 
«Про внесення змін до Програми 
економічного та соціального 
розвитку Нижньосироватської 
сільської ради на 2021 рік»

Заходи щодо реалізації програми економічного і соціального розвитку
Нижньосироватської сільської ради

№ п/п На 2021 рік Обсяг
фінансу
вання,

тис. грн.

Джерела
фінансування

1. БЛАГОУСТРІЙ

1.1 Облаштування території біля адмінбудівлі 
сільської ради

300,0 Місцевий
бюджет

1.2 Придбання надбудов та огорож для 
громадських шахтних колодязів

50,0 Місцевий
бюджет

1.3 Очистка громадських шахтних колодязів 50,0 Місцевий
бюджет

1.4 Придбання залізобетонних кілець та фарби 
на ремонт громадських шахтних колодязів

15,0 Місцевий
бюджет

1.5 Впорядкування кладовищ, парків, вулиць 
сіл, стихійних звалищ

50,0 Місцевий
бюджет

1.6 Придбання саджанців фруктових, 
декоративних дерев та кущів

6,0 Місцевий
бюджет

1.7 Поточний ремонт меморіалів слави 30,0 Місцевий
бюджет

1.8 Послуги обпилювання дерев на території 
сільської ради

50,0 Місцевий
бюджет

1.9 Монтаж та обслуговування відео нагляду 50,0 Місцевий



бюджет

2. ОСВІТЛЕННЯ

2.1 Технічне обслуговування вуличного 
освітлення

60,0 Місцевий
бюджет 

2.2 Придбання матеріалів для вуличного 
освітлення

100,0 Місцевий
бюджет

2.3 Послуги автовишки 50,0 Місцевий
бюджет

2.4 Послуги по поточному ремонту мережі 
вуличного освітлення

50,0 Місцевий
бюджет

3. ТПВ

3.1 Вивіз і утилізація ТПВ від населення 200,0 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

5. ДОРОЖНО-МОСТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

5.1 Поточний ремонт та експлуатаційне 
утримання комунальних доріг та інших 
доріг, які є складовими автомобільних доріг 
державного значення

500,0 Місцевий
бюджет

5.2 Автогрейдерування комунальних доріг 100,0 Місцевий
бюджет

5.3 Обкошування комунальних доріг 50,0 Місцевий
бюджет

5.4 Розчистка доріг від снігу 50,0 Місцевий



бюджет

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

6.1.1 Ремонт коридору та музичної зали 100,0 Місцевий
бюджет

6.1.2 Заміна фрамуг в глухих 
вікнах сходових кліток 

10,0 Місцевий
бюджет

6.1.3 Придбання господарчих товарів, миючих 
засобів, будівельних матеріалів, канцтоварів,
іграшок, протипожежного інвентарю

22,5 Місцевий
бюджет

6.1.4 Придбання меблів та посуду 33,0 Місцевий
бюджет

6.2 Старосільський ДНЗ (ясла-садок) «Казка»
6.2.1 Придбання господарчих товарів, миючих 

засобів, будівельних матеріалів, канцтоварів,
іграшок, протипожежного інвентарю

20,4 Місцевий
бюджет

6.2.2 Придбання пластикових дверей 21,0 Місцевий
бюджет

6.2.3 Ремонт туалетної кімнати для працівників, 
ганкув, роздаткових кімнат

86,0 Місцевий
бюджет

6.3 Нижньосироватська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Б. Грінченка
6.3.1 Реконструкція приміщення та облаштування 

території Нижньосироватської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені 
Бориса Грінченка Нижньосироватської 
сільської ради Сумського району Сумської 
області, за адресою: вулиця Сумська, 
будинок 127 село Нижня Сироватка, 
Сумського району Сумської області

12011,4 Місцевий,
державний
бюджети

6.3.2 Придбання канцтоварів, кл.журнали, грамот
и, бланки свідоцтв, атестатів, дидактичних 
матеріалів

10,0 Місцевий та
державний
бюджети

6.3.3 Придбання меблів та дидактичних матеріалів
для початкової школи

110,0 Місцевий,
державний
бюджети

6.3.4 Придбання господарчих товарів, миючих 
засобів, будівельних матеріалів

30,0 Місцевий
бюджет

6.3.5 Придбання комп’ютерної та мультимедійної 
техніки

1200,0 Державний
бюджет

6.3.6 Поточний ремонт кабінету кабінету хімії 90,0 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, 1б Сумського району 
Сумської області

2960,0 Місцевий,
державний
бюджети

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

10,0 Місцевий та
державний
бюджети

6.4.3 Придбання меблів та дидактичних матеріалів
для початкової школи

110,0 Місцевий та
державний
бюджети

6.4.4 Придбання господарчих товарів, миючих 
засобів, будівельних матеріалів  

18,0 Місцевий
бюджет

6.4.5 Придбання комп’ютерної та мультимедійної 
техніки

1000,0 Державний
бюджет

6.4.6 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

6.4.7 Поточний ремонт кабінету 
кабінету інформатики

90,0 Місцевий
бюджет

7. МЕДИЦИНА

7.1. КНП «Центральна АЗПСМ села Нижня Сироватка» НСР

7.1.1 Придбання предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентарю

150,6 Місцевий
бюджет

7.1.2 Придбання медикаментів та 
перев’язувальних матеріалів

в т.ч Туберкулін
260,0

46,0

Місцевий
бюджет

7.1.3 Придбання дитячого харчування 24,0 Місцевий
бюджет

7.1.4 Відшкодування за пільговими рецептами 150,0 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 Інша субвенція на утримання архівної 

установи
18,4 Місцевий

бюджет

9.2 Інша субвенція для забезпечення діяльності 
Будинку дітей та юнацтва

94,4 Місцевий
бюджет

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

42,3 Місцевий
бюджет

9.4 Субвенція обласному бюджету для 
компенсаційних виплат та відшкодування 
вартості пільгового проїзду автомобільним 
транспортом загального користування у 
приміському і міжміському 
внутрішньообласному сполученні

42,1 Місцевий
бюджет

9.5 Субвенція районному бюджету Сумського 24,8 Місцевий



району на проведення виплат компенсацій 
фізичним особам, які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 
які не здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги.

бюджет

9.6 Субвенція  до  бюджету  Степанівської
селищної  ради  для  КУ  «Інклюзивно-
ресурсний  центр  Степанівської  селищної
ради Сумського району Сумської області» в
на зміцнення матеріально-технічної бази. 

16,7 Місцевий
бюджет

9.7 Субвенція  до  державного  бюджету  для  1
державного  пожежно-рятувального  загону
Управління  Державної  служби  України  з
надзвичайних  ситуацій  у  Сумській  області
на  виконання  програм  соціально-
економічного  та  культурного  розвитку
регіонів на придбання форменого, захисного
одягу,   запасних  частин  для  автомобільної
техніки,  комп’ютерного  обладнання,
канцелярських  товарів  та  оплату  послуг  з
заправки картриджів до принтерів.

30,0 Місцевий
бюджет

9.8 Субвенція  до  бюджету  Степанівської
селищної  ради  для  співфінансування  з  КЗ
«Центр професійного розвитку педагогічних
працівників»  Степанівської селищної ради 

145,9 Місцевий
бюджет

9.9 Субвенція державному бюджету Головного 
управління Національної поліції в Сумській 
області для Відділення поліції № 4 (м. Суми)
Сумського районного управління поліції на 
придбання паливно-мастильних матеріалів 
та проведення поточних ремонтів, 
технічного обслуговування  службового  
автотранспорту

30,0 Місцевий
бюджет

9.10 Субвенція до  бюджету Степанівської 
селищної ради для співфінансування з КЗ 
«Дитячо-юнацька спортивна школа» 
Степанівської селищної ради 

38,2 Місцевий
бюджет

10. ІНШЕ

10.1 Технічна документація з нормативно 
грошової оцінки земель населеного пункту с.
Нижня Сироватка Сумського району 

170,0 Місцевий
бюджет



Сумської області

10.2 Розробка проекту землеустрою щодо 
встановлення (зміни)  меж населеного 
пункту с. Нижня Сироватка

160,0 Місцевий
бюджет

10.3 Звіт про стратегічну екологічну оцінку 
містобудівної документації с. Старе Село

60,0 Місцевий
бюджет

10.4 Розробка генерального плану з планом 
зонування с. Старе Село

290,0 Місцевий
бюджет

10.5 Виготовлення технічних документацій із 
землеустрою щодо поділу земельних ділянок
комунальної власності

30,0 Місцевий
бюджет

10.6 Поточний ремонт приміщень адмінбудівель 
сільської ради 

400,0 Місцевий
бюджет

10.7 Поточний ремонт споруди цивільного 
захисту населення

150,0 Місцевий
бюджет

10.8 Придбання комп’ютерної техніки та 
програмного забезпечення

100,0 Місцевий
бюджет

10.9 Поточний ремонт автомобілів та придбання 
запасних частин до них

100,0 Місцевий
бюджет

Сільський голова                                                       Вячеслав СУСПІЦИН




