
ПЕРЕЛІК 
рішень виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області розглянутих на засіданні 30.06.2020 року

1. Про виконання делегованих повноважень на території сільської ради. 
     № 48

2. Про стан роботи із зверненнями громадян.
        № 49
3. Про стан виконавської дисципліни.

     № 50
4.  Про роботу адміністративної комісії при виконавчому комітеті 
           за 2019 рік.   
                                                                                                                              № 51
5.  Про план роботи на ІІІ квартал 2020 року. 
                                                                                                                             № 52
6. 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». 
        № 53
7. 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».
        № 54
8. Про погодження фінансового плану комунального некомерційного
підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторія загальної
практики сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці».
      № 55
9.  Про погодження фінансового плану комунального некомерційного
підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторія загальної
практики сімейної медицини с. Постольне».
        № 56
10.  Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 31.07.2019р. 
№  101   «Про  погодження  Порядку   складання,  затвердження  (погодження)  та
контролю  виконання  фінансових  планів  комунальними  некомерційними
підприємствами Миколаївської сільської ради».

    № 57
11.  Про укладання на 2021 рік  угод про співпрацю. 

     № 58
12. Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Миколаївської сільської
об’єднаної територіальної громади.

    № 59
   13.   Про внесення змін до рішення від 23.12.2019 року № 14 «Про бюджет
Миколаївської сільської об’єднаної  територіальної громади на   2020 рік».
                                                                                                                             № 60



2

14.    Про відновлення діяльності  КДНЗ «Пролісок» Миколаївської сільської ради
Сумського району Сумської області.
                                                                                                                            № 61

15.Про звіт керівника КНП АЗПСМ с. Постольне Миколаївської сільської ради
щодо роботи підприємства протягом 2019 року.   

                                                                                                                            № 62
16.    Про стан виконання рішення виконавчого комітету № 175 від 27.12.2019 року
«Про утримання та фінансування фельдшерських пунктів громади, які не увійшли
в структуру пунктів здоров’я. 

  № 63
17.  Про  затвердження  схеми  санітарної  очистки  населених  пунктів  громади

Миколаївської сільської ради. 
     № 64

18.Про  підготовку  об’єктів  житлово  комунального  господарств до  роботи  в
осінньо- зимовий період 2020-2021 рр. 

№ 65
19.Про зміну поштової адреси житлового будинку в с. Над’ярне. 

№ 66

      Оприлюднено 07.07.2020


