
ПЕРЕЛІК 

рішень виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 
Сумського району Сумської області включених в протокол № 02 від 24.02.2021 

1. Про  включення до порядку денного додаткових питань.
           № 26

2.  Про роботу та стан матеріально – технічного забезпечення місцевої пожежної 
охорони Миколаївської сільської ради. 

   № 27
2. Про підсумки роботи відділу культури та роботи з молоддю                     

Миколаївської    сільської ради у 2020 році.   
   № 28

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

   № 
4. Про виконання Програми соціально – економічного розвитку громади за 2020 

рік. 
    № 29

5. Про  схвалення  звіту  щодо  виконання  фінансового  плану  комунального
некомерційного  підприємства  Миколаївської  сільської  ради  «АЗПСМ  с.
Постольне»  за 2020 рік. 

     № 30
6.  Про  схвалення  звіту  щодо  виконання  фінансового  плану  комунального

некомерційного  підприємства  Миколаївської  сільської  ради  «АЗПСМ  с.
Постольне»  за 2020 рік. 

     № 31
7. Про стан виконання рішення виконавчого комітету № 07 від 27.01.2021 року

«Про укладання на 2021 рік угод про співпрацю».
    № 32

8. Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 
підпорядкованій території на 2021 рік.  

    № 33    
9.  Про внесення змін до складу комісії з питань здійснення контролю за 

додержанням законодавства про працю та зайнятість населення на території 
громади. 

             № 34
10. Про перереєстрацію квартирної черги.

   № 35
11. Про затвердження графіку роботи закладів культури. 

   № 36
12.Про  надання  дозволу  на  укладання  договору  купівлі-продажу  житлового

будинку. 
  № 37

13. Про  надання  дозволу  на  укладання  договору  купівлі-продажу  житлового



2

будинку. 
  № 38

14. Про надання дозволу на видалення  зелених насаджень.
№ 39

15.Про надання дозволу на видалення  зелених насаджень.
№ 40

16.Про надання дозволу на видалення  зелених насаджень.
№ 41

17.Про надання дозволу на видалення  зелених насаджень.
№ 42

18. Про надання дозволу на видалення  зелених насаджень.
№ 43

19.Про надання дозволу на видалення  зелених насаджень.
№ 44

20. Про надання дозволу на видалення  зелених насаджень.
№ 45

21. Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику у  Миколаївській 
сільській раді Сумського району Сумської області.

          № 46
22. Про розгляд заяви гр. --------------- щодо уточнення поштової 

Адреси житлового будинку. 
№ 47

23. Про розгляд заяви гр. --------------- щодо уточнення поштової
   адреси житлово будинку. 

№ 48
24. Про розгляд заяви гр. ------------- щодо присвоєння адреси житловому будинку.

№ 49
25.Про взяття на обслуговування громадян похилого віку.

№ 50

 Оприлюднено 01.03.2021


