
ПЕРЕЛІК 
рішень виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області включених в протокол № 17 від 28.10.2021
1. Про включення до порядку денного додаткових питань. 

            № 223
2. Про схвалення звіту щодо виконання бюджету громади за 9 місяців 2021 року. 

№ 224
3. Про хід виконання Програми благоустрою населених пунктів Миколаївської 

сільської ради на 2021-2022 роки.  
№ 225

4. Про хід виконання Програми забезпечення пожежної безпеки та захисту 
населення і територій Миколаївської сільської ради від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру на 2020-2022 роки».

         № 226
5. Про хід виконання Програми охорони природного навколишнього середовища 

Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки»   
№ 227

6. Про хід виконання Програми розвитку земельних відносин та охорони земель на
території Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки

№ 228
7. Про хід виконання рішення виконавчого комітету № 189 від 27.08.2021 року.

№
8. Про перегляд  Програми соціального захисту населення Миколаївської сільської

ради на 2021 – 2125 роки.
№ 229

9. Про виконання  Програми забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю на території Миколаївської сільської ради 
Сумського району Сумської області на 2021 рік..

№ 230
10. Про встановлення обмежувальних знаків в селі Яструбине. 

№ 231
11. Про хід виконання Програми «Безпечне та якісне харчування 
в закладах освіти Миколаївської сільської ради Сумського району за 2021 рік».

№ 232
12.  Про хід виконання Програми  національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді Миколаївської сільської ради  Сумського району за 2021 рік. 

№ 233
13.  Про хід виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей за 2021 рік. 

№ 234
14.Про хід виконання Програми перевезення педагогічних працівників 
     за 2021 рік. 

№ 235
15.Про  хід  виконання  Програми  розвиту  освіти  Миколаївської  сільської  ради

Сумського району за 2021 рік. 
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№ 236
16.  Про доцільність позбавлення батьківських прав  гр. ------------------

          № 237
17.Про закріплення житла на правах користування за дитиною, позбавленою 

батьківського піклування. 
№ 238

18. Про надання дозволу на видалення  зелених насаджень.
№ 239

19. Про надання дозволу на видалення  зелених насаджень.
№ 240

20. Про надання дозволу на видалення  зелених насаджень
№ 241

21.  Про уточнення місця розташування земельної ділянки. 
№ 242

22.  Про упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна в селі Постольне.
№ 243

23.  Про упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна в селі Миколаївка. 
№ 244

24.Про стан виконання рішення виконавчого комітету № 88 від 28.04.2021 року.
№ 245

Оприлюднені 03.11.2021


