
ПЕРЕЛІК 
Проєктів рішень виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області запланованих до розгляду в березні місяці 2021
року 

1. Про  включення до порядку денного додаткових питань.
             № 51

2.  Про стан роботи із зверненням громадян за І квартал 2021 року. 
   № 52

3. Про стан виконавської дисципліни за І квартал 2021 року.   
   № 53

4. Про  виконання  делегованих  повноважень  у  сфері  житлово  комунального
господарства у 2020 році. 

   № 54
5. Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на території громади на

період до 2025 року.
  № 55

6. Про план роботи виконавчого комітету на ІІ квартал 2021 року.
   № 56

7. Про хід виконання програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на
2018-2021 роки на території Миколаївської сільської ради. 

  № 57
8. Про  взяття  на  квартирний  облік  дитини,  позбавленої  батьківського

піклування.
    № 58 

9. Про затвердження програми з охорони та збереження пам'ятників, обелісків та
меморіальних комплексів на території  Миколаївської сільської ради на 2021-
2022 рік.

   № 59
10.Про утворення комісії з питань дорожнього руху на території Миколаївської 

сільської ради.
№ 60

11. Про скасування рішення виконавчого комітету № 93 від 28.08.2020 року «Про
заходи до збереження кабельних ліній електрозв’язку від пошкоджень».

№ 61 
12. Про затвердження Плану організаційних та практичних заходів щодо 

запобігання загибелі людей на водних об’єктах під час літнього купального 
сезону 2021 року. 

№ 62
13.  Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету від 

28.01.2019р № 16 «Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг 
з вивезення твердих побутових відходів на території Миколаївської сільської 
ради. 

№ 63
14.Про надання дозволу ФОП Лукаш Д.В. на розміщення дитячих атракціонів та 

здійснення святкової торгівлі на території громади.
 № 64
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15.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.
   № 65

16. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.
   № 66

17.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.
   № 67

18.Про присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості.
 № 68

19.Про розгляд заяви гр. ---------------------  про уточнення адреси
житлового будинку.
   № 69

20.Про розгляд  заяви  гр.  ----------------.  та  гр.  ---------------------.  про  уточнення
адреси житлового будинку.

№ 70
21.Про  розгляд  заяви  гр.  ------------------  та  гр.  ------------------.  про  уточнення

адреси житлового будинку.
  № 71

22.Про розгляд заяви гр. --------------- та гр. ------------------. про уточнення адреси
житлового будинку.

      № 72
23.Про  розгляд  заяви  гр.  --------------------.  та  гр.  ---------------  про  уточнення

адреси житлового будинку.
№ 73

24.Про розгляд заяви гр. ---------------. та гр. ------------------. про уточнення адреси
житлового будинку.

№ 74
25.Про розгляд заяви гр. ----------------- та гр. ---------------- про уточнення адреси

житлового будинку.
№ 75

26.Про розгляд заяви гр. ---------------- та гр. ------------------. про уточнення адреси
житлового будинку

№ 76

 Оприлюднено 09.03.2021


