
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
ТРИДЦЯТЬ  ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 08.08.2019 № 14
с. Миколаївка
Про внесення змін та доповнень до рішення 19 сесії восьмого cкликання 
від 08.02.2018 року № 14 «Про затвердження Програми соціального 
захисту населення на території Миколаївської сільської ради на 2018-
2020 роки» 

На виконання п. 3 Плану дій щодо поліпшення життєзабезпечення 
ветеранів війни, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України 
від 11.09.2007 року № 731-р., відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу 
України, відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», з метою дотримання законодавства в частині забезпечення потреб 
осіб пільгової категорії населення доступними послугами, сільська рада 
вирішила:

1. Внести зміни у пункт 9 Паспорту Програми соціального захисту 
населення на території Миколаївської сільської ради на 2018-2020 
роки та викласти Паспорт в новій редакції, а саме:

Паспорт
Програми соціального  захисту  населення на території

Миколаївської сільської ради  на 2018-2020 роки
 

1.
Ініціатор розроблення 
Програми
 

Виконавчий комітет Миколаївської сільської 
ради

2.

Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 
про розроблення Програми

Розпорядження голови Миколаївської сільської 
ради «Про схваленняпроекту програми 
соціального захисту населення на 
територіїМиколаївськоїсільської ради на 2018 – 
2020 роки»

3. Розробник Програми
Виконавчий комітет Миколаївської сільської 
ради

4. Співрозробники Програми
Фінансове управління Миколаївськоїсільської 
ради

5. Відповідальний виконавецьВиконавчий комітет Миколаївської сільської 



Програми ради

6. Учасники Програми
Відділнадання соціальної допомоги вдома, 
Служба у справах дітей сільської ради 

7. Термін реалізації Програми2018-2020роки

8.
Перелік бюджетів, що 
беруть участь у виконанні 
Програми

Місцевий бюджет Миколаївської сільської ради

9.

Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
Програми,
усього, 
у тому числі:

 

1130 000  гривень:
2018 р.  – 300 тис грн.
2019 р.  – 430 тис грн.

2020 р.  – 400 тис грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію сільської ради з  питань місцевого самоврядування, 
соціально-економічного розвитку громади, планування бюджету, 
фінансів, підприємництва та торгівлі.

Секретар сільської ради В.В.Непийвода


