
ПЕРЕЛІК  

рішень виконавчого комітету Миколаївської сільської ради  

Сумського району Сумської області включених в протокол № 02 від 
31.01.2022  

 

1. Про роботу служби у справах дітей Миколаївської сільської ради 

спрямовану на соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
      батьківського піклування, дітей, що опинились в складних  життєвих 

 обставинах.  

   № 03 
2. Про надання дозволу на укладання договору оренди земельних ділянок 

від імені неповнолітньої дитини. 

             № 04 

3. Про затвердження графіку перевірок прийомних  сімей, дитячих 
будинків сімейного типу, сімей  опікунів, піклувальників, усиновлених 

дітей, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

             № 05 
4.  Про затвердження плану роботи служби у справах дітей 

Миколаївської сільської ради на 2022 рік.  

             № 06 
5.  Про надання дозволу на укладання договору дарування (прийняття в 

дар) земельної ділянки на ім’я неповнолітньої дитини. 

              № 07 - № 19 

6. Про затвердження висновку про доцільність позбавлення батьківських 
прав та визначення місця проживання дитини.  

 

            № 20 

7. Про надання соціальних послуг окремим категоріям сімей/осіб  за 

рахунок бюджетних коштів (безоплатно). 
            № 21 

8.  Про внесення змін до персонального складу адміністративної комісії, 

що діє при виконавчому комітеті Миколаївської сільської ради.  

            № 22 
9. Про підсумки роботи відділу соціального захисту населення та надання 

муніципальних послуг у 2021 році.  

   № 23 

10. Про стан військово – облікової роботи на території Миколаївської 
сільської ради у 2021 році. 

            № 24 

11. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 
 № 25 

12.  Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 

№ 26 

13.  Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 
№ 27 



14.  Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на  2022 

рік. 

              № 28 
15. Про схвалення звіту щодо виконання бюджету Миколаївської сільської  

територіальної громади за 2021 рік.  

   № 29 

16. Про розроблення Схеми санітарної очистки населених пунктів громади.  
              № 30 

17. Про затвердження норм споживання води за відсутності лічильників 
        у населених пунктах Миколаївської сільської територіальної громади. 
            № 31 

18.  Про затвердження тарифу на централізоване водопостачання на 

території Миколаївської  сільської територіальної громади. 

            № 32 
19. Про зміну поштової адреси житлового будинку належного гр. -------------

--- 

            № 33 
20.  Про присвоєння адреси житловому будинку належному гр. ---------------

--------- 

           № 34 

21.  Про присвоєння адреси житловому будинку належному гр. ---------------
------ 

 

 

Оприлюднені 07.02.2022 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


