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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 246

11.11.2021                                                                                  с. Миколаївка
  
Про затвердження списку 
періодичних видань для бібліотек 
Миколаївської сільської ради

Керуючись  статтею 32  Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,  з метою належної організації роботи бібліотек Миколаївської сільської
ради, виконавчий комітет сільської ради, 

вирішив:

1. Затвердити список періодичних видань, які рекомендовані до передплати 
для бібліотек Миколаївської сільської ради на 2022 рік  (додаток 1).

2. Провести передплату періодичних видань на 2022 рік для бібліотек Микола-
ївської сільської ради, визначених пунктом 1 даного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами

Миколаївської сільської ради С.М. Бідненко. 

Сільський голова                                                      Сергій САМОТОЙ 
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 247

11.11.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про  поміщення в державний 
заклад особи похилого  віку

Відповідно підпункту 2 пункту «б» статті 34, статті 40, пункту 1 статті 52,
пункту  6  статті  59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
заслухавши  начальника  відділу  соціального  захисту  населення  та  надання
муніципальних  послуг  Глиненко  Л.М.  щодо  розгляду  заяви  гр.
---------------------------,   який  зареєстрований   за  адресою:  село
------------------------------------- Сумського району Сумської області, особи похилого
віку,  який  не  може  самостійно  здійснювати  догляд  за  собою,  одиноко
проживаючий, та потребує влаштування в державний заклад для людей похилого
віку,  з  метою  захисту  прав  та  свобод  одиноких  громадян  похилого  віку,
забезпечення  їх  необхідними  умовами  для  проживання,  виконавчий  комітет
сільської ради 

вирішив:

1. Начальнику  відділу  соціального  захисту  населення  та  надання  муніци-
пальних  послуг  Глиненко  Л.М.  забезпечити  здійснення  передбачених
законодавством  заходів  щодо  влаштування  гр.  ---------------------------
--------------------------- р.н.,  жителя села ---------------------------------- Сумсько-
го району Сумської області до державного будинку – інтернату для осіб
похилого віку. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконавчого
комітету Бідненко С.М. 

Сільський голова                                                     Сергій  САМОТОЙ
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МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ № 248

11.11.2021                                                                                  с. Миколаївка

Про  поміщення в державний 
заклад особи похилого  віку

Відповідно підпункту 2 пункту «б» статті 34, статті 40, пункту 1 статті 52,
пункту  6  статті  59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
заслухавши  начальника  відділу  соціального  захисту  населення  та  надання
муніципальних  послуг  Глиненко  Л.М.  щодо  розгляду  заяви  гр.
---------------------------------,   який  зареєстрований   за  адресою:
--------------------------------  Сумського  району  Сумської  області,  особи  похилого
віку,  який  не  може  самостійно  здійснювати  догляд  за  собою,  одинокий,  та
потребує  влаштування  в  державний заклад  для  людей похилого  віку,  з  метою
захисту  прав  та  свобод  одиноких  громадян  похилого  віку,  забезпечення  їх
необхідними умовами для проживання, виконавчий комітет сільської ради 

вирішив:

1. Начальнику відділу соціального захисту населення та надання муніци-
пальних послуг Глиненко Л.М. забезпечити здійснення передбачених 
законодавством заходів щодо влаштування гр. -------------------------------, 
-----------------------------р.н., жителя села -------------------------- Сумського ра-
йону Сумської області до державного будинку – інтернату для осіб похило-
го віку. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконавчого
комітету Бідненко С.М. 

Сільський голова                                                     Сергій  САМОТОЙ

Оприлюднено 16.11.2021


