
 
 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СУМСЬКИЙ РАЙОН СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від 23.09.2021                                                                                  № ПРОЄКТ 

с. Миколаївка 

Про внесення змін до рішення третьої сесії восьмого скликання  

Миколаївської сільської ради від 23.12.2020 № 37 «Про виділення у 

2021 році субвенції  бюджету  Верхньосироватської сільської 

територіальної громади» 

 

 

Відповідно до статей 93 та 101 Бюджетного кодексу України, керуючись 

статтею  26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

забезпечення гарантованого державою права дітей на позашкільну освіту, 

подальшого функціонування гуртків, що працюють на території Миколаївської 

територіальної громади, сільська рада вирішила:  

 

1. В зв’язку з ліквідацією в результаті реорганізації шляхом злиття 

Сумського районного будинку дітей та юнацтва та Сумської районної 

станції юних техніків в Будинок дитячої та юнацької творчості 

Верхньосироватської сільської ради, внести зміни до Договору №1 про 

передачу міжбюджетного трансферту від 23 грудня 2020 року (далі по 

тексту – Договір), доповнивши перелік установ на забезпечення 

діяльності яких спрямовується субвенція Будинком дитячої та юнацької 

творчості Верхньосироватської сільської ради Сумського району 

Сумської області, річні суми ліквідованих установ зменшити до рівня 

фактичного використання на момент ліквідації (по Сумському районному 

будинку дітей та юнацтва і по Сумській районній станції юних техніків 

на 76259,76 грн.), а залишок коштів не використаних ліквідованими 

установами в сумі 76259,76 грн. направити на забезпечення діяльності 

новоствореної установи, тому відповідно пункт 1.1.  розділу 1 Договору 

викласти в наступній редакції: 

«1.1. Предметом Договору є передача у 2021 році міжбюджетного 

трансферту у вигляді іншої субвенції з місцевого бюджету  у сумі 150 

000,00 грн. (сто п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.) на здійснення у 2021 

році видатків, з яких на забезпечення діяльності: 

 



- Сумської районної станції юних техніків та Сумського районного 

будинку дітей та юнацтва – 73740,24 гривень; 

- Будинок дитячої та юнацької творчості Верхньосироватської 

сільської ради Сумського району Сумської області – 76259,76 

гривень».  

2.  Миколаївському сільському голові укласти додаткову угоду до договору   

№ 1 від 23 грудня 2020 року, укладеного з Верхньосироватською  

сільською радою, на передачу міжбюджетного трансферту на виконання 

заходів, передбачених пунктом 1 цього рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з    

питань місцевого самоврядування, соціально-економічного розвитку 

громади, планування місцевого бюджету, фінансів, підприємництва та 

торгівлі, реалізації державної регуляторної політики. 

 

 

 

      Сільський голова                      Сергій САМОТОЙ 
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