
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
СОРОК ШОСТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 20 лютого 2020р.                                                       №ПРОЕКТ
с. Миколаївка

Про виділення у 2020 році субвенції районному бюджету Сумського 
району на забезпечення діяльності територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
Сумської районної державної адміністрації Сумської області

Розглянувши  лист  №  01-32/33  від  14.01.2020р.  про  припинення
діяльності КУ СРР «Сумський районний центр комплексної реабілітації для
дітей  з  інвалідністю»  і  передачу  реабілітаційних  послуг  територіальному
центру  соціального  обслуговування  Сумської  районної  державної
адміністрації  Сумської  області,  з  метою  забезпечення  проходження
реабілітаційного курсу дітьми з інвалідністю, що проживають на території
Миколаївської сільської ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», відповідно до ст. 93 і 101 Бюджетного кодексу
України, сільська рада

 В И Р І Ш И Л А: 
1. Скасувати  рішення  сорок  третьої  сесії  сьомого  скликання  від

10.12.2019р.  №  15  щодо  виділення  у  2020  році  з  бюджету
Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади районному
бюджету Сумського району субвенції у сумі 24 259 грн. на здійснення
видатків  на  забезпечення  діяльності   КУ  СРР  «Сумський  районний
центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю».

2. Сільському голові  укласти додаткову угоду про розірвання договору
№  5  від  10  грудня  2019р.  на  передачу  міжбюджетного  трансферту
районному  бюджету  Сумського  району  у  сумі  24 259  грн.  на
забезпечення  діяльності  КУ  СРР  «Сумський  районний  центр
комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю».

3. Виділити з бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної
громади  районному  бюджету  Сумського  району  у  2020  році
міжбюджетний  трансферт  у  вигляді  іншої  субвенції  з  місцевого
бюджету у сумі 24 259 грн. на забезпечення діяльності територіального
центру  соціального  обслуговування  (надання  соціальних  послуг)
Сумської районної державної адміністрації Сумської області.



4.  Сільському голові  укласти договір з Сумською районною радою на
передачу  до  районного  бюджету  Сумського  району  у  2020  році
міжбюджетного  трансферту  на  виконання  заходів  та  у  сумі,
передбачених пунктом 3 цього рішення.

5. 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                        Сергій САМОТОЙ
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