МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
ШОСТА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 02.04.2021
№ 04
с. Миколаївка
Про внесення змін та доповнень до рішення третьої сесії восьмого
cкликання від 23.12.2020 року № 19 «Про затвердження Програми
розвитку культури на 2021 рік»
Враховуючи рекомендації постійної комісії із соціальних питань,
забезпечення законності та правопорядку, депутатської діяльності та етики,
освіти, охорони здоров’я, культури та спорту, відповідно до ст. 91 Бюджетного
кодексу України, відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою забезпечення належних умов розвитку
культури в населених пунктах громади, сільська рада вирішила:
1. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку культури
на 2021 рік, а саме:
1.1.

Пункт 5 розділу 1 Заходів Програми доповнити підпунктом 2
«Баян» та викласти його в такій редакції:
4 Придбання для
Яструбинського СБК
1. Стільці у
2021 р.
70 000
Місцевий бюджет
глядацьку залу
2. Баян
18 000
1.2.

Пункт 8 розділу 1І Заходів Програми доповнити словом «стендів»
та викласти його в такій редакції:
8 Видатки на придбання
для закладів культури
настінних або
30 000
Місцевий бюджет
2021 р.
кімнатних ігор, ігор на
влучність на інвентарю,
стендів

3. Викласти Паспорт Програми у новій редакції. (додаток додається)
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань місцевого самоврядування, соціально-економічного
розвитку громади, планування місцевого бюджету, фінансів,
підприємництва та торгівлі, реалізації державної регуляторної політики.

Сільський голова

Сергій САМОТОЙ

Додаток
до рішення шостої сесії восьмого скликання
від 02.04.2021 № 04

ПАСПОРТ
Програми розвиток культури Миколаївській сільської ради на 2021 рік
Ініціатори розроблення
Програми

Виконавчий комітет Миколаївської сільської
ради

2

Підстава для прийняття
Програми

Закон України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Закон України «Про Державні
цільові програми», Закон України «Про
культуру»

3

Розробники Програми

Відділ культури та роботи з молоддю
Миколаївської сільської ради

4

Співрозробники Програми

-

5

Відповідальний виконавець

Виконавчий комітет Миколаївської сільської
ради

1

6

Учасники Програми

Сільські будинки культури, будинки
культури, об’єкти дозвіллєвої роботи,
бібліотеки

7

Термін реалізації

2021 рік

8

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, всього, у
тому числі:

753 500 грн.

9

Коштів бюджету сільської ради

10 Коштів інших джерел

Секретар сільської ради

753 500 грн.

0 грн

Вікторія НЕПИЙВОДА

