
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ПЕРША  ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 09.102019 № проект
с. Миколаївка
Про внесення змін до 
Програми підтримки та розвитку
дошкільної освіти Кровненської 
сільської радина 2019 рік

Керуючись  статтею  26,  27,  32  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,  згідно ст. 77,  91  Бюджетного кодексу України
сільська рада вирішила:

1.  Внести  зміни  до   Програми  підтримки  та  розвитку дошкільної  освіти
Кровненської сільської ради на 2019 рік, а саме:

1.1.Затвердити  Паспорт  рограми  підтримки  та  розвитку дошкільної
освіти  Кровненської  сільської  ради  на  2019 рік у  новій  редакції
(додаток 1 додається).

1.2.Викласти Додатки 1-3  програми підтримки та розвитку дошкільної
освіти  Кровненської  сільської  ради  на  2019  рік  у  новій  редакції
(додатки 2, 3, 4 додаються).

2. Відповідальним за виконання заходів Програми забезпечити реалізацію
встановлених завдань, про хід її виконання звітувати один раз на рік.

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

Сільський голова                               С.САМОТОЙ



                     Додаток 1
                                                             до рішення 41 сесії  сільської ради

                                                                    від 09.10.2019 року № проект

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ТА РОЗВИТКУ  ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ КРОВНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

НА 2019 РІК

1. Ініціатор розроблення програми
Виконавчий комітет   сільської 
ради

2.

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

 Виконання вимог ст.77 
Бюджетного Кодексу України 

3. Розробник програми Виконавчий комітет сільської ради

4. Співрозробники  програми ДНЗ ясла-садок «Пролісок»

5.
Відповідальний виконавець 
програми

Виконавчий комітет  сільської ради

6. Учасники програми
ДНЗ ясла-садок «Пролісок»
Виконавчий комітет сільської ради

7. Термін реалізації програми 2019 рік

8.
Перелік бюджетів, які беруть 
участь у виконанні програми

Сільський бюджет

9.
Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми, всього: грн.

1331636

9.1 Коштів сільського бюджету грн. 812806

9.2 Коштів районного бюджету грн. 518830

      
Секретар сільської ради В.НЕПИЙВОДА
    

                                                                           Додаток 2 



                                                                      до рішення 41 сесії сільської ради 
                                                                   від  09.10.2019 року № проект

Ресурсне забезпечення Програми  

Грн.
Обсяг коштів, які

пропонується
залучити на

виконання програми

Термін виконання
прграми

Всього витрат на 
виконання програми

1 2 3

Обсяг ресурсів всього, 
в тому числі:

1331636

Районний бюджет
2019 рік 518830

Сільський бюджет
2019 рік 812806

Секретар сільської ради                        В.НЕПИЙВОДА


