
ПЕРЕЛІК  
рішень виконавчого комітету Миколаївської сільської ради  

Сумського району Сумської області включених в протокол № 08 від 28.05.2021  
 

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

            № 114 

2. Про стан громадського порядку  на території населених пунктів громади. 
            № 115 

3. Про надання  дозволу   на  укладання та підписання договору про поділ нерухомого 

майна, право користування  якого мають малолітні діти. 
                     № 116 

4. Про надання  дозволу   на  укладання та підписання договору про поділ нерухомого 

майна, право користування  якого мають малолітні діти. 
                     № 117 

5. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету №с 14 від 31.10.2019 року 
«Про затвердження Порядку функціонування та утримання кладовищ населених 
пунктів сільської ради». 

            № 118 

6. Про стан виконання рішення виконавчого комітету № 79 від 31.03.2021 року «Про 
проведення благоустрою населених пунктів громади».  

            № 119 

7. Про інвентаризацію захисних споруд, що розташовані на території громади.  

            № 120 

8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету № 173 від 21.12.2020 року 
«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». 
            № 121  

9. Про підсумки проходження  опалювального сезону 2020-2021 років та початок 
підготовки закладів та установ сільської ради до осінньо- зимового періоду 2021-
2022 років.  
            № 122 

10. Про виконання Закону України «Про освіту» на території сільської ради та стан 
навчально – виховного процесу в навчальних та дошкільних закладах.  
            № 123 

11.  Про організацію обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів на території  

Миколаївської сільської ради та визначення відповідального   структурного 
підрозділу.  
            № 124 

12.  Про додержання законодавства про працю та зайнятість  населення на території 
Миколаївської сільської ради. 

            № 125 

13.  Про заходи щодо додержання земельного та природоохоронного законодавства за 
використанням і охороною земель на території Миколаївської сільської ради.  
            № 126 

14.  Про взяття на квартирний облік дитини-сироти. 

            № 127 

15.  Про надання дозволу на укладання договору оренди земельних ділянок від імені 
неповнолітньої дитини. 
            № 128 
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Оприлюднені 04.06.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


