
проект

Нижньосироватська сільська рада
Сумського району Сумської області

Двадцять дев’ята  сесія 
Сьомого скликання

Рішення

від 01 листопада   2019 року
село Нижня Сироватка

Про заключення договорів

      Відповідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
розглянувши листи відділу освіти від 30.08.2019 року № 01-27 про передачу
міжбюджетного  трансферту  для  забезпечення  діяльності  Сумського
районного Будинку дітей та юнацтва, відділу освіти від 10.10.2019 року №
01-27  про передачу міжбюджетного  трансферту на забезпечення діяльності
КУ   «Інклюзивно  –  ресурсний  центр  Сумської  районної  ради  Сумської
області»,   лист  Територіального  центру  соціального  обслуговування  від
19.07.2019 року № 01-32/383 про передачу міжбюджетного  трансферту  на
забезпечення діяльності Територіального центру соціального обслуговування,
лист «Об’єднаного трудового архіву Сумської районної ради»  від 25.09.2019
року № 50 на передачу видатків на утримання «Об’єднаного трудового архіву
Сумської районної ради» та листа Сумської РДА від 30.09.2019 року №03-
25/206 щодо передачі коштів  для виплати  компенсації фізичним особам, які
надають соціальні  послуги,   лист  Сумського районного центру соціальних
служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  від  12.09.2019  року  №  01-13/316   про
виділення  субвенції  для  забезпечення  діяльності  закладу  ,  лист  Сумської
міської ради   про виділення коштів для спільного  фінансування Сумської
міської  рятувально  –  водолознаї  служби,   Листа  Сумської  дирекції
залізничних  перевезень   регіональної  філії  Південна  залізниця»   від
29.07.2019  року  №  ДН-3-01-19/214     про  виділення  коштів   на  виплату
компенсаційних  витрат  за  перевезення  пільгових  категорій  громадян  у
приміському  сполученні Нижньосироватська сільська рада вирішила:

1. Заключити  договори  про  передачу  міжбюджетного  трансферту  у
вигляді   іншої  субвенції  для забезпечення діяльності  Сумського районного
Будинку дітей та юнацтва,  на забезпечення діяльності  КУ  «Інклюзивно –
ресурсний центр Сумської районної ради Сумської області»,  на забезпечення
діяльності Територіального центру соціального обслуговування,  утримання



«Об’єднаного трудового архіву Сумської районної ради» ,  передачі коштів
для виплати  компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, на
на забезпечення діяльності  Сумського районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді,  на фінансування Сумської міської рятувально –
водолазної  служби,  та  компенсаційні  витрати  за  перевезення  пільгових
категорій  громадян у приміському сполученні. 
2. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію  з
питань  планування  соціально –  економічного  розвитку,  бюджету,  фінансів,
житлово – комунального господарства та управління комунальною власністю.

Сільський голова                                                        В.Ю.Суспіцин


