
ПЕРЕЛІК 
рішень виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області включених в протокол № 06 від 28.04.2021 

1. Про включення до порядку денного додаткового питання. 
№ 83

2. Про організацію оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей і учнівської 
молоді влітку 2021 року.

№ 84
3. Про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої

освіти Миколаївської сільської ради на 2021-2022 навчальний рік.
№ 85

4. Про виконання делегованих повноважень у сфері соціального захисту 
населення.

5. Про стан громадського порядку на території населених пунктів громади.     

6. Про слухання звіту державного реєстратора відділу соціального захисту 
населення та надання муніципальних послуг щодо виконання    посадових 
обов’язків.  

№ 86
7. Про стан накопичення матеріального резерву.

№ 87 
8. Про затвердження заходів щодо економного та раціонального використання 

бюджетних коштів.
№ 88

9. Про прийняття на квартирний облік..
№ 89

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

№ 90
11.Про доцільність позбавлення батьківських прав гр. Бриньової В.М.

№ 91
12.Про затвердження Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті

Миколаївської сільської ради. 
№ 92

13. Про затвердження Положення про житлову політику при виконавчому 
комітеті Миколаївської сільської ради.

№ 93
14.Про дозвіл на укладання договору про поділ у натурі нерухомого  

           майна, яке належить громадянам на праві спільної часткової власності.
 

15. Про затвердження заходів із вшанування подвигу учасників Революції 
Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні в Сумській області на 
2021-2025 роки.

№ 94



2

16. Про схвалення звіту щодо виконання бюджету Миколаївської сільської 
територіальної громади за І квартал 2021 року. 

   № 95
17.Про покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій, видачі довідок на 

спеціалістів відділу соціального захисту населення та надання муніципальних
послуг, які працюють на віддалених робочих місцях.

  № 96
18.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень гр. Темченко Надії 

Іванівні.
   № 97

19. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень Супруну Євгену 
Миколайовичу.

   № 98
20.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень 

Мірошніченку Сергію Васильовичу.
  № 99

21.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень
      Мірошніченку Сергію Васильовичу.

 № 100
22. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень 

Круподер Олені Володимирівні.
 № 101

23. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень Северину Олександру 
Миколайовичу.

 № 102
24. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень Діденку Олександру 

Миколайовичу.
 № 103

25. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень
Хвостенко Ользі Євгенівні.

 № 104
26. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень 

Черненко Олені Андріївні.
 № 105

27. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень 
Куксенку Миколі Григоровичу.

 № 106
28. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень Гончаренку 

Олександру Вікторовичу.
№ 107

 Оприлюднено 05.05.2021


