
ПЕРЕЛІК 
рішень виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області включених в протокол № 17 від
27.12.2019 

1. Про план роботи виконавчого комітету на І квартал 2020 року.
№ 167

2. Про стан роботи із зверненнями громадян за 2019 рік. 
№ 168

3. Про стан виконавської дисципліни за 2019 рік.  
№ 169

4. Про виконання делегованих повноважень за 2019 рік. 
№ 170

5. 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.»

№ 171
6. 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» та виконання заходів Програми
розвитку малого і середнього підприємництва на території Миколаївської
сільської ради Сумського району на 2018-2020 роки

№ 172
7. Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  №  06  від

25.01.2018  року  «Про  координаційну  раду   з  питань  національно-
патріотичного 

         виховання при Миколаївській сільській раді». 
№ 173

8. Про  запровадження  на  території  громади  проекту  «Поліцейський
офіцер громади».

№ 174
9. Про утримання та фінансування фельдшерських пунктів громади, 
     які не увійшли в структуру пунктів здоров’я. 

№ 175
10. Про затвердження заходів направлених на запобігання загибелі людей

на водних об’єктах.  
№ 176

11.  Про виконання повноважень в частині надання соціальних послуг.
№ 177

12. Про звіти опікунів (піклувальників) щодо виконання покладених на 
них   обов’язків відносно підопічних дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

№  178
13. Про хід виконання на території Миколаївської сільської ради протягом 

2019 року Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 
2018-2021 роки. 

№ 179
14. Про хід виконання рішення виконавчого комітету сільської ради від 

16.04.2019 року № 47 «Про заходи щодо забезпечення найкращих 



інтересів дітей, що спрямовані на задоволення їх індивідуальних 
потреб.

№ 180
15. Про взяття на облік дитини, що перебуває в складних життєвих 

обставинах. 
№ 181

16. Про затвердження протоколу засідання комісії з питань використання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 
виплати грошової компенсації та забезпечення житлом дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. 

№ 182
17. Про  затвердження плану  організаційно технічних заходів по 

усуненню недоліків виявлених під час перевірки виконання 
Миколаївською сільською радою делегованих повноважень в сфері 
охорони навколишнього природного середовища.
       № 183

18.Про внесення змін до рішення виконавчого комітету № від  «Про 
перереєстрацію квартирної черги. 

№ 184
19. Про надання дозволу на підписання правочину неповнолітньою дити-

ною (купівлю квартири).
№ 185

20.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 
№ 186

21. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.
№ 187 


