
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 105

22.09.2020     

Про виділення коштів з резервного фонду 
бюджету Миколаївської сільської 
об’єднаної територіальної громади

       Керуючись  статтею 28  Закону України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  у   відповідності  до  Порядку використання  коштів  резервного  фонду
бюджету Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік,
затвердженого рішенням  сорок  восьмої  сесії  сьомого  скликання  Миколаївської
сільської ради від 19.03.2020 року № 05, розглянувши листа КПН МСР «АЗПСМ
Різдва  Пресвятої  Богородиці»  від  11.09.2020  з  приводу  виділення  коштів  на
придбання засобів  індивідуального захисту,  засобів  діагностики,  деззасобів  для
роботи  закладу  в  умовах  продовження  карантину,  враховуючи  позитивний
висновок комісії з питань ТЕБ та НС Миколаївської сільської ради Протокол № 25
від 21.09.2020 року щодо виділення з резервного фонду бюджету Миколаївської
сільської  об’єднаної  територіальної  громади  коштів  для  КНП  МСР  «АЗПСМ
Різдва  Пресвятої  Богородиці»,  з  метою  запобігання  поширенню  гострої
респіраторної хвороби, виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:

1. Виділити з резервного фонду бюджету Миколаївської сільської об’єднаної
територіальної  громади  головному  розпоряднику  бюджетних  коштів
0100000 Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області для
КНП МСР «АЗПСМ  Різдва Пресвятої Богородиці»  на придбання виробів
медичного  призначення  для  забезпечення  потреби  у  засобах  діагностики
(кріопробірки  для  забору  біоматеріалу,  швидкі  тест  -  системи),  засобах
індивідуального  захисту  (маски  захисні,  перчатки  нітрилові,  комплекти
захисного  одягу,  халати  захисні),  деззасобів,  антисептиків,  термометра
інфрачервоного  з  метою  недопущення  розповсюдження  коронавірусної
інфекції  (вірус  2019-nCoV),  кошти  у  сумі   36  150,00 гривень  на
безповоротній основі.

2. Начальнику фінансового управління Пашкуровій В. В. підготувати рішення
про  внесення  змін  до  бюджету  Миколаївської  сільської  об’єднаної
територіальної  громади,  затвердженого  рішенням  сорок  четвертої  сесії
сьомого скликання Миколаївської сільської ради від 23.12.2019р. № 14 та
відповідні зміни до розпису бюджету.
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3. Відділу економічного аналізу та залучення інвестицій (Шаповал Н. І.) після
отримання довідки про внесення змін до розпису бюджету внести зміни до
кошторису та плану асигнувань у порядку, встановленому для затвердження
цих документів.

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Сільський голова                   Сергій САМОТОЙ

Оприлюднено 23.09.2020
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 106

 22.09.2020     

Про внесення змін до рішення від 23.12.2019 року № 14
«Про бюджет Миколаївської сільської об’єднаної
 територіальної громади на 2020 рік»

Відповідно до статті  28 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет сільської ради,

вирішив:

5. Внести до рішення сорок четвертої сесії сьомого скликання від  23.12.2019
року  №  14  «Про  бюджет  Миколаївської  сільської  об’єднаної  територіальної
громади на 2020 рік» наступні зміни: 

1.1. Абзац 7 пункту 1 викласти у наступній редакції:

  -  резервний фонд бюджету Миколаївської сільської об’єднаної  територіальної
громади у розмірі 17 020,00 гривень, що становить                       0,03 відсотка
видатків  загального  фонду  бюджету  Миколаївської  сільської  об’єднаної
територіальної громади, визначених цим пунктом.

1.2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету
Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у розрізі
відповідальних виконавців за бюджетними програмами у новій редакції згідно з
додатком 3 до цього рішення.

1.3.  Затвердити  розподіл  витрат  бюджету  Миколаївської  сільської  об’єднаної
територіальної  громади  на  реалізацію  місцевих/регіональних  програм  у  сумі
20 633 192,76 гривні згідно з додатком 6 до цього рішення.

1.4. Додатки 3,6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

6. Секретарю виконавчого комітету Бідненко С.М. забезпечити оприлюднення
цього рішення у п’ятиденний термін з дня його прийняття на офіційному сайті
Миколаївської сільської ради.
7. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

  
Сільський голова                                         Сергій  САМОТОЙ               
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Оприлюднено 23.09.2020
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