
ПЕРЕЛІК 
рішень виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області включених в протокол № 12 від
30.09.2019 року

1. Про план роботи виконкому на четвертий квартал 2019 року. 
           № 116

2. Про стан роботи із зверненнями громадян. 
 № 117

3. Про стан виконавської дисципліни.
 № 118

4. Про виконання рішення виконавчого комітету № 51 від 16.04.2019 року 
«Про реалізацію на території Миколаївської сільської ради у 2019 році 
Стратегії комунікації у сфері Європейської інтеграції на 2018-2021 роки».

 № 119
5. Про виконання рішення виконавчого комітету № 81 від 27.06.2018 року 

«Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії малого і 
середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року на території 
Миколаївської сільської ради».

 № 120
6. Про стан готовності установ сільської ради до осінньо - зимового періоду

2019-2020 років. 
 № 121

7. Про результати обстеження гідротехнічних споруд, що знаходяться на 
території громади.

 № 122
8. Звіт керівників комунальних підприємств сільської ради про роботу 

підприємства за 2018 рік. 
№ 123 

9. Про внесення змін до діючого договору на вивіз ТПВ у  відповідності до 
вимог чинного законодавства. 

 № 124
10.Про затвердження плану заходів з нагоди проведення святкування Дня 

села Кровне.
 № 125

11.Про план заходів щодо усунення недоліків виявлених під час проведення 
контрольної перевірки діяльності Миколаївської сільської ради 
Управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Сумській області.

 № 126
12.Про закріплення права користування житловим приміщенням дитиною

позбавленою батьківського піклування Пономарьовим Богданом         
Олександровичем. 

 № 127
13. Про уточнення адреси земельних ділянок.

 № 128
14.Про зміну поштової адреси об’єкту нерухомості. 



                                                                                                                    № 129
15. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 

№ 130
16.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 

 № 131
17. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.

   
№132

18.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.
 № 133

19.  Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.
 № 134

20.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 
   № 135


