
ПЕРЕЛІК  

 

проєктів рішень виконавчого комітету Миколаївської сільської ради  

Сумського району Сумської області запланованих до розгляду на черговому 

засіданні в липні місяці 2021 року  

 

1. Про стан роботи з пільговою категорією населення, стан забезпечення їх 

паливом на 2021 – 2022 рр. та план заходів з підготовки до роботи в осінньо- зимовий 

період відділу соціального обслуговування вдома. 

          № 155 

2. Про схвалення звіту про виконання бюджету Миколаївської сільської 

територіальної громади за І півріччя 2021 року. 

         № 156 

3. Про слухання звіту КНП Миколаївської сільської ради «АЗПСМ Різдва 

Пресвятої Богородиці» щодо виконання фінансового плану за І півріччя.  

          № 157 

4. Про слухання звіту КНП Миколаївської сільської ради «АЗПСМ с. Постольне» 

щодо виконання фінансового плану за І півріччя.  

            № 158 

5. Про затвердження плану заходів з нагоди проведення святкування Дня села 

Северинівка. 

          № 159 

6.      Про затвердження плану заходів з нагоди проведення святкування Дня 

села Склярівка. 

          № 160 

7. Про затвердження плану заходів з нагоди проведення святкування Дня меду. 

          № 161 

8. Про затвердження плану заходів з нагоди проведення святкування Дня села 

Лікарське. 

        №162  

9. Про затвердження плану заходів з відзначення у 2021 році  на території 

громади Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 

суверенітет і територіальну цілісність України. 

          № 163 

10.  Про затвердження та введення в дію протоколу конкурсної комісії щодо 

визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території 

Миколаївської сільської ради 

              № 164 

11.  Про визначення одиниці виміру обсягу надання послуг з поводження з 

побутовими відходами та затвердження норм надання послуг з вивезення твердих 

побутових відходів на території Миколаївської сільської ради. 

          № 165 

12.  Про встановлення тарифу на вивіз твердих побутових відходів на території  

Миколаївської сільської ради для всіх категорій споживачів. 

          № 166 

13. Про затвердження графіку вивезення твердих побутових відходів з території 

населених пунктів Миколаївської сільської ради                            ФОП Шевкун Є.С. 

          № 167 
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14.  Про оптимізацію та впорядкування діючих програм, які фінансуються за 

рахунок бюджету територіальної громади (медицина). 

           № 168 

15. Про присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомості. 

              № 169 

16. Про розгляд заяви гр. Іванченка С.В. про присвоєння адреси житловому 

будинку. 

          № 170  

17. Про розгляд заяви гр. Корнієнко В.С. про присвоєння адреси житловому 

будинку. 

          №171 

18. Про розгляд заяви гр. Красулі О.М. про присвоєння адреси житловому 

будинку. 

           № 172 

19. Про розгляд заяви гр. Самотоя С.В. про присвоєння адреси житловому будинку 

                 №  173 

20. Про надання дозволу на укладання договору оренди земельних ділянок від 

імені неповнолітньої дитини. 

          № 174 

21. Про надання дозволу на вчинення правочину від імені малолітньої дитини. 

        №  175 

 

 

 

 

 

Оприлюднені 14.07.2021 


