
ПЕРЕЛІК  

 

проєктів рішень виконавчого комітету Миколаївської сільської ради  

Сумського району Сумської області запланованих до розгляду на засіданні 

виконавчого комітету 27.01.2021 року  

1. Про підсумки роботи служби у справах дітей Миколаївської сільської ради у 

2020 році.  

   № 01 

2. Про підсумки роботи відділу соціального захисту населення та надання 

муніципальних послуг у 2020 році.  

   № 02 

3. Про стан військово – облікової роботи на території Миколаївської сільської 

ради у 2020 році . 

    № 03 

4. Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на  2021 рік.  

    № 04 

5. Про схвалення звіту щодо виконання бюджету Миколаївської сільської 

громади за 2020 рік.  

     № 05 

6.  Про укладання угод про співпрацю. 

     № 06 

7. Про погодження в новій редакції Порядку складання, затвердження 

(погодження) та контролю виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства Миколаївської сільської ради.    

    № 07 

8. Про затвердження плану заходів із підготовки та відзначення на   території 

громади у 2021 році Дня Державного прапор та 30- ї річниці незалежності 

України.  

               № 08 

9.  Про внесення змін до складу опікунської комісії при виконавчому комітеті 

сільської ради.  

                       № 09 

10. Про зняття з обліку дитини, яка перебувала у складних життєвих обставинах. 

№ 10 

11. Про затвердження графіку перевірок прийомних сімей, дитячих будинків 

сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, усиновлених дітей, дітей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах. 

№ 11 

12. Про взяття на квартирний облік дитини, позбавленої батьківського піклування. 

№ 12 

13. Про надання дозволу на дарування будинку. 

№ 13 

14.  Про затвердження положення про роботу комісії з обстеження матеріально – 

побутових умов проживання осіб, які потребують соціального 

обслуговування вдома.  

№ 14 

15.  Про затвердження графіку роботи клубних закладів та бібліотек.  

№ 15 

16.  Про забезпечення соціального  супроводження прийомної сім’ї. 

            № 16 
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17.  Про зняття з квартирного обліку.  

            № 17 

18. Про затвердження плану роботи служби у справах дітей 

Миколаївської сільської ради на 2021 рік 

            № 18 

19. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 

№ 19 

20.  Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 

№ 20 

21. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 

            №  21  

22. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 

            № 22 

23. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 

            № 23 

24. Про розгляд заяви гр. Селіної Л.О. про уточнення адреси  

житлового будинку 

             № 24 

25. Про розгляд заяви гр. Некрасова В.М. про уточнення адреси  

житлового будинку. 

№ 25 

26.  Про розгляд заяви гр. Огієнка В.В. про уточнення адреси  

житлового будинку. 

№ 26 

 

 

 

 

 

 

 

 Оприлюднено 13.01.2021 


