
ПЕРЕЛІК 
рішень виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області включених в протокол № 19 від 29.11.2021
1. Про включення до порядку денного додаткових питань. 

            № 249
2. Про схвалення проекту  бюджету Миколаївської сільської територіальної 

громади на 2022 рік.
                                                                                                                          № 250
3. Про хід виконання Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 

2018-2021 роки на території Миколаївської сільської ради.
 № 251

4. Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури  і спорту на території 
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області на 2021-2022 
роки.

№ 252
5. Про хід виконання Програми ремонту, реконструкції та утримання доріг і 

тротуарів комунальної власності території Миколаївської сільської ради на 2020-
2022 роки.

№ 253
6. Про хід виконання Програми реформування та розвитку водопровідно – 

каналізаційного господарства Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки.
№ 254

7. Про хід виконання Програми вуличного освітлення населених пунктів 
Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки.

№ 255
8. Про хід виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами на 

території Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки.
 

9. Про хід виконання Програми розвитку футболу на території Миколаївської 
сільської ради Сумського району на 2021-2022 роки».

№ 256
10.Про хід виконання Програми розвитку культури Миколаївської сільської ради на

2021 рік   . 
№ 257

11.Про укладення угод про співпрацю на 2022 рік.
№ 258

12.Про порушення клопотання до Миколаївської сільської ради щодо  ліквідації 
сільських бібліотек села Постольне та села Руднівка.

№ 259
13.Про надання дозволу на видалення  зелених насаджень.

№ 260
14. Про надання дозволу на видалення  зелених насаджень.

№ 261
15. Про надання дозволу на видалення  зелених насаджень

№ 262
18. Про надання дозволу на видалення  зелених насаджень.
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         № 263
19. Про надання дозволу на видалення  зелених насаджень.

№ 264
20. Про надання дозволу на видалення  зелених насаджень.

№ 265
21. Про надання дозволу на видалення  зелених насаджень.

№ 266
22. Про надання дозволу на видалення  зелених насаджень.

№ 267
23. Про присвоєння адреси об’єкту нерухомості в селі Бондарівщина. 

№ 268
24. Про розгляд звернення депутатів Сумської обласної ради. 

№
25. Про розгляд проекту Програми сприяння розвитку безоплатної правової 
допомоги населенню  Миколаївської сільської ради на 2022-2025 роки.

№ 
25. Про порушення клопотання щодо сприяння в будівництві дороги до села 
Мар’ївка. 

№ 269
27. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування.

№ 270
28. Про призначення опікуна, піклувальника.

№ 271
29. Про внесення змін до рішення третьої сесії від 23.12.2020 року № 39 «Про 
бюджет Миколаївської сільської територіальної громади на 2021 рік».

№ 272

Оприлюднені 03.12.2021


