
ПЕРЕЛІК 
рішень виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області включених в протокол № 20 від 28.12.2021
1. Про включення до порядку денного додаткових питань. 

                                                                                                               № 273
2. Про план роботи виконавчого комітету на перший квартал 2022 року.

№ 274
3. Про стан роботи із зверненнями громадян за 2021 рік.

№ 275
4. Про стан виконавської дисципліни.

№ 276
5. Про виконання делегованих повноважень.

№ 277
6. Про хід виконання Програми поводження з твердими побутовими відходами на

території Миколаївської сільської ради за 2021 рік. 
№ 278

7. Про  хід  виконання  Програми  відшкодування  компенсації  за  перевезення
окремих  пільгових  категорій  громадян  на  приміських  маршрутах  загального
користування автомобільним транспортом за 2021 рік. 

№ 279
8. Про хід виконання Програми соціального захисту населення за 2021 рік.

№ 280
9.  Про хід виконання рішення виконавчого комітету № 133 від 10.06.2021 року 

«Про затвердження заходів щодо виконання Припису  державної
екологічної інспекції  в Сумській області».  

№ 281
10. Про затвердження тарифу на централізоване водопостачання на території 

Миколаївської  сільської ради.
№ 

11.Про звіти опікунів (піклувальників) щодо виконання покладених на них 
обов’язків відносно підопічних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування.

№ 282
12.Про перереєстрацію квартирної черги.

№ 283
13.Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування.

№  284
14.Про взяття на квартирний облік дитини, позбавленої батьківського піклування.

№ 285
15.Про надання дозволу на укладання договору оренди земельних ділянок від імені

неповнолітньої дитини.
№ 286

16.Про затвердження плану заходів з нагоди проведення Дня села Яструбине.
№ 287

17. Про надання дозволу на видалення  зелених насаджень.
№ 288
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18. Про надання дозволу на видалення  зелених насаджень.
№ 289

19. Про надання дозволу на видалення  зелених насаджень.
№ 290

20. Про  зняття  заборони  відчуження  житлового  будинку  належного  гр.
----------------

№ 291
21. Про  зняття  заборони  відчуження  житлового  будинку  належного  гр.
----------------------

№292
22. Про затвердження графіку вивезення твердих побутових відходів з території 
населених пунктів Миколаївської сільської ради ФОП Шевкун Є.С.

№ 293
23. Про надання  дозволу   на укладання та підписання договору про поділ 
нерухомого майна, право користування якого мають неповнолітня та малолітні діти.

№ 294

Оприлюднення 04.01.2022


