
Перелік рішень 9 сесії 8 скликання (01 - 26) 

 

01. Про включення до порядку денного додаткових питань  

 

02. Про депутатське звернення депутата Миколаївської сільської ради 

восьмого скликання Ткаченка О.В. 

 

03. Про депутатське звернення депутата Миколаївської сільської ради 

восьмого скликання Зубко Н.В. 

 

04. Про внесення змін та доповнень до рішення 3 сесії восьмого cкликання 

від 23.12.2020 року № 07 «Про затвердження Програми благоустрою 

населених пунктів Миколаївської сільської ради Сумського району на 

2021-2022 роки»  

 

05. Про внесення змін та доповнень до рішення 42 сесії сьомого cкликання 

від 18.11.2019 року № 25 «Про затвердження Програми економічного та 

соціального розвитку Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки»  

 

06. Про внесення змін до рішення першої сесії восьмого скликання від 

02.12.2020 року № 07 «Про внесення змін до рішення 44 сесії  сьомого 

скликання від 23.12.2019 року № 16  «Про затвердження структури і 

загальної чисельності апарату виконавчих органів та структурних 

підрозділів Миколаївської сільської ради»» 

 

07. Про затвердження заступника сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради  

 

08. Про внесення змін до штатного розпису Комунального дошкільного 

навчального закладу «Веселка» Миколаївської сільської ради Сумського 

району Сумської області 

 

09. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури та спорту 

Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021 – 2022 роки 

 

10. Про внесення змін до Порядку складання, затвердження (погодження) та 

контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства Миколаївської сільської ради 

 

11. Про виділення у 2021 році субвенції бюджету Садівської сільської 

територіальної громади   

 

12. Про виділення субвенції Державному бюджету на забезпечення побуту 

військовослужбовців Сумського прикордонного загону 



 

13. Про виділення субвенції Державному бюджету на поліпшення 

матеріально-технічної бази Управління державної казначейської служби 

України у Сумському районі 

 
15. Про внесення змін до рішення третьої сесії від 23.12.2020 року № 39«Про 

бюджет Миколаївської сільської  територіальної громади на 2021рік» 

 

16. Про скасування рішення № 60 від 15.10.2020 р. 

 

17. Про пропозицію передачі в оренду цілісного майнового комплексу 

споруд та обладнання на них комунального водопостачання та 

водовідведення на території Миколаївської сільської ради Сумського 

району 

 

19. Про затвердження Положення про відділ соціального 

обслуговування населення вдома Миколаївської сільської ради Сумського 

району  

 

20. Про внесення змін та доповнень до рішення 3 сесії восьмого скликання 

від 23.12.2020 року № 25 «Про затвердження Програми соціального 

захисту населення на території Миколаївської сільської ради на 2021-

2025 роки» 

 

21. Про надання матеріальної допомоги Лютенку В.М. на лікування 

 

22. Про надання матеріальної допомоги Дем’яненко І.М. на лікування 

 

23. Про надання матеріальної допомоги Глиненко Г.Г. на лікування 

 

24. Про надання матеріальної допомоги Красулі В.В. на лікування 

 

25. Про надання матеріальної допомоги Остапенко С.М. на відновлення 

подвір’я 

 

26. Про розгляд листа КНП МСР «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці» 

 


