
 

 

 

 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ  

 ДРУГА  СЕСІЯ      

РІШЕННЯ  

 

від 10.12.2020                                                                                    № 47 

с. Миколаївка  

Про внесення змін до рішення 29 сесії № 06 від 19.11.2018 «Про  

затвердження Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 

2018-2021 роки на території Миколаївської сільської ради» 

 

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою забезпечення оптимального функціонування цілісної системи 

захисту прав дітей, організації їх морального, фізичного та розумового 

розвитку, сільська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до Програми «Програми з реалізації Конвенції ООН про 

права дитини на 2018-2021 роки на території Миколаївської сільської 

ради», а саме: 

 

1.2. Напрямки діяльності та заходи Програми у Додатку 2 до програми, 

підпункт 1 пункти ІІІ «Захист прав дітей різних категорій», викласти в новій 

редакції змінивши орієнтовний обсяг фінансування з 8 тис.грн на 10 тис.грн. 

(додається) 

 

2. Викласти Додаток 1 до рішення 29 сесії сьомого скликання № 06 від 

19.11.2018 р. «Паспорт Програми з реалізації Конвенції ООН про права 

дитини на 2018-2021 роки на території Миколаївської сільської ради», 

викласти в новій редакції враховуючі внесені п. 1.1 цього рішення 

зміни.(додається) 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії із 

соціальтних питань, забезпечення законності та правопорядку, 

депутатської діяльності та етики, освіти, охорони здоров’я, культури та 

спорту. 

 

 

Секретар сільської ради     Вікторія НЕПИЙВОДА 



ДАЛІ Є 



Додаток  

Додаток 2 до Програми 
 

 

Напрямки діяльності та заходи Програми 
№ 

з/п 

Назва 

напрямку  

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік 

заходівПрограми 

Т
ер

м
ін

 

в
и

к
о
н

а
н

н
я

 Виконавці Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовн

ий обсяг  

фінансу-

вання,  

тис. 

гривень 

у тому числі за роками,  

тис. гривень:  

 

Очікувані  

Результати 

 

 

 

 
2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ІІІ. Захист прав дітей різних категорій 

1 Соціальне 
забезпечення та 
підтримка сімей з 
дітьми 

1.1. Організація проведення 
заходів до Дня захисту дітей 
(01 червня), Дня усиновлення 
(30 вересня), новорічних та 
різдвяних свят 

2018-

2021 
роки 

Служба у справах 

дітей 
Миколаївської 

сільської ради 

Місцевий 

бюджет 

10,000 2,500 2,500 2,500 2,500 Популяризація 

сімейних форм 
виховання дітей, 

пропаганда 

родинного 
виховання 

 

 

Секретар сільської ради       Вікторія НЕПИЙВОДА 
 


