
  ПЕРЕЛІК 
рішень виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області включених в протокол № 05 від
30.05.2019 року.

1. Про підсумки проходження опалювального сезону 2018-2019 року та 
початок підготовки закладів  та установ сільської ради до роботи в осінньо - 
зимовий період 2019-2020 років. 

  № 55
2.  Про виконання Закону України «Про освіту» на території сільської ради та
стан навчально – виховного процесу в навчальних та дошкільних закладах.

   № 56
3.Про визначення відповідального за облік дітей шкільного та дошкільного 
віку на території сільської ради. 

№ 57
4. Про заходи щодо додержання земельного та природоохоронного 
законодавства за використанням і охороною земель на території 
Миколаївської сільської ради. 

  № 58
5. Про закріплення права користування житловим приміщенням дитиною 
позбавленою батьківського піклування Кононенко Юсіфом Рустамовичем. 

№ 59
6.Про підбиття підсумків з виконання заходів з  благоустрою території 
населених пунктів сільської ради.

№ 60
7. Про затвердження заходів з відзначення на території Миколаївської 
сільської ради 23- ї річниці Конституції України. 

№ 61 
8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету № 79 від 31.05.2018 
року «Про створення евакуаційної комісії».

№ 62
9. Про створення комісії з питань ТЕБ та НС та затвердження Положення. 

№ 63
10.  Про створення комісії для обстеження  захисних споруд розташованих в
населених пунктах територіальної громади. 

№ 64
 11. Про надання дозволу на видалення аварійних дерев. 

№ 65
 12. Про організацію роботи у сфері публічних закупівель. 

№ 66
13. Про затвердження правил етичної поведінки посадових осіб 
Миколаївської сільської ради.

№ 67
14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету № 70 від 31.05.2018 
року «Про затвердження узгоджувальної комісії при виконавчому комітеті 
Миколаївської сільської ради».



№ 68
15. Про створення комісії з виявлення безхазяйного майна на території 
населених пунктів Миколаївської сільської ради. 

№ 69
16. Про затвердження плану заходів з усунення недоліків виявлених під час 
перевірки виконання вимог законодавства в частині здійснення делегованих 
повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища.

№ 70
17.  Про  затвердження  графіку  вивезення  твердих  побутових  відходів  з
території  населених  пунктів  Миколаївської  сільської  ради  ФОП  Шкарупа
О.В.

№ 71
18. Про виконання протокольного рішення Сумської обласної комісії з питань
ТЕБ та НС від 18.04.2019 року № 02. 

№ 72
19.  Про розгляд заяви гр.. щодо уточнення адреси житлового будинку.

№ 73
  


