
ПЕРЕЛІК 
проєктів рішень виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області запланованих до розгляду на засіданні
21.12.2020 року

1. Про стан роботи із зверненнями громадян за четвертий квартал 2020 року. 
№ 148

2. Про стан виконавської дисципліни в виконавчих органах ради.           
          № 149

3. Про виконання делегованих повноважень за 2020 рік.   
№ 150

4. Про стан виконання Програми інформатизації Миколаївської сільської ради 
Сумського району за 2020 рік та схвалення даної програми на 2021 рік.  

№ 151
5. Про стан виконання Програми розвитку місцевого самоврядування на 

території Миколаївської сільської ради за 2020 рік та схвалення даної 
програми на 2021 рік.   

№ 152
6. Про стан виконання Програми фінансової підтримки та розвитку 

комунальних некомерційних підприємств Миколаївської сільської ради
Сумського району по наданню первинної медичної допомоги            
населенню за 2020 рік та схвалення даної програми на 2021 рік. 

№ 153
7. Про стан виконання Програми забезпечення препаратами інсуліну хворих на 

цукровий та нецукровий діабет жителів Миколаївської сільської ради на 2020
рік та затвердження даної програми за 2021 рік та схвалення даної програми 
на 2021 рік.    

№ 154
8. Про  стан  виконання  Програми  відшкодування  компенсації  за  перевезення

окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального
користування  автомобільним  транспортом  по  Миколаївській  сільській  раді
Сумського району Сумської області за 2020 рік та схвалення даної програми
на 2021 рік. 

№ 155
9. Про стан виконання Програми перевезення працівників Миколаївської 

сільської ради за 2020 рік та схвалення даної програми н а2021 рік. 
№ 156

10.Про стан виконання Програми забезпечення у 2020 році соціальними 
послугами громадян Миколаївської сільської ради, які не здатні до 
самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю та 
схвалення даної програми на 2021 рік.  

№ 157
11. Про стан виконання Програми соціального захисту населення на території 

Миколаївської сільської ради за 2020 рік та схвалення даної програми на 2021
рік.   

№ 158
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12.Про схвалення  Положення про призначення заохочувальної стипендії 
спортсменам, вихідцям Миколаївської сільської ради у  2021 році за призові 
спортивні досягнення.

№ 159
13.Про стан виконання Програми розвитку культури Миколаївської сільської 

ради Сумського району за 2020рік та схвалення даної програми на 2021 рік.
№ 160

14. Про стан виконання Програми благоустрою населених пунктів 
Миколаївської сільської ради Сумського району за 2020 рік та схвалення 
даної програми на 2021 рік. 

№ 161
15. Про стан виконання Програми розвитку малого та середнього 

підприємництва на території Миколаївської сільської ради Сумського району 
за 2020 рік та схвалення даної програми на 2021 рік. 

№ 162
16.Про схвалення Програми встановлення сміттєвих баків на території 

Миколаївської сільської ради на 2021-2024 роки. 
№ 163

17. Про стан виконання Комплексної  програми розвиту освіти Миколаївської
сільської  ради  за  2020  рік  та  схвалення  Програми розвитку  освіти
Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021 – 2023 роки.

№ 164
18. Про  схвалення  Програми розвитку  фізичної  культури  та  спорту

Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021 – 2022 роки.
№ 165

19. Про  схвалення Програми  розвитку  футболу  на  території  Миколаївської
сільської ради Сумського району на 2021 рік.

№ 166
20. Про  схвалення  Програми  національно-патріотичного  виховання  дітей  та

молоді Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021-2022 роки.
№ 167

21. Про схвалення Програми «Безпечне та якісне харчування в закладах освіти 
Миколаївської сільської ради Сумського району на  2021-2023 рік».

№ 168
22.Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2021 рік»

№ 169
23.Про схвалення Програми перевезення педагогічних працівників на 2021 рік.

№ 170
24.Про стан виконання рішення виконавчого комітету № 92 від 28.08.2020 року 

«Про стан сплати орендної плати та земельного податку».
№ 171

25..Про створення постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними 
відходами на території громади та затвердження Порядку виявлення і обліку 
безхазяйних відходів на  підвідомчій території.

 № 172
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26. Про план роботи виконавчого комітету на перший квартал 2020 року. 
№ 173

27.Про  внесення  змін  до  складу  комісії  з  питань  захисту  прав  дитини  при
виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради.

№ 174
28. Про звіти опікунів (піклувальників) щодо виконання покладених на них 

обов’язків відносно підопічних дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

№ 175
29.Про надання дозволу на реєстрацію місця проживання. 

№ 176

 Оприлюднено 07.12.2020


