
ПЕРЕЛІК 
рішень виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області розглянутих на засіданні 26.11.2020 року

1. Про включення до порядку денного засідання питання «Про схвалення 
проєкту  бюджету Миколаївської сільської територіальної громади на 2021 
рік». 

№ 133
2. .Про стан виконання Програми розвитку фізичної культури спорту на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області 
на 2019-2020 роки.  

                    № 134
3. Про стан виконання Програми розвитку ремонту, реконструкції та утримання

доріг і тротуарів комунальної власності на території  Миколаївської сільської
ради Сумського району Сумської області на 2020-2022 роки.  

№ 135
4. Про стан виконання Програми реформування та розвитку водопровідно – 

каналізаційного господарства Миколаївської сільської ради на 2020-2022 
роки.  

№ 136
5. Про стан виконання Програми вуличного освітлення населених пунктів  

Миколаївської сільської на 2020-2022 роки.  
№ 137

6. Про стан виконання Програми поводження з твердими побутовими 
відходами  на території Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки.  

№ 138
7. Про затвердження плану заходів на 2020 рік щодо реалізації на території 

громади Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань 
євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки. 

№ 139
8. Про розгляд заяви гр. ----------. щодо взяття на квартирний облік. 

 № 140
9. Про уточнення адреси житлового будинку та місце розташування

земельної ділянки належних  гр. ----------------
№ 141

10.Про обмеження перебування дітей у закладах дозвілля, громадського 
харчування, на вулицях  та інших громадських місцях у вечірній та нічний 
час на території Миколаївської сільської ради. 

№ 142
11. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 

№ 143
12.Про надання дозволу на реєстрацію місця проживання.

№ 144
13.Про виконання припису Управління Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у Сумській області у сфері техногенної та          
пожежної безпеки.
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№ 145
14.Про схвалення Програми встановлення сміттєвих баків на території 

Миколаївської сільської ради на 2021-2024 роки. 
№ 146

15. Про схвалення проєкту  бюджету Миколаївської сільської територіальної 
громади на 2021 рік.

№ 147

 Оприлюднено 27.11.2020


