
ПЕРЕЛІК
рішень виконавчого комітету Миколаївської сільської ради

Сумського району Сумської області включених в протокол № 14 від
26.10.2022

1. Про схвалення звіту  щодо виконання бюджету громади за  9  місяців
2022 року.

№ 191
2. Про схвалення звіту щодо виконання фінансового плану КНП «АЗПСМ

Різдва Пресвятої Богородиці» за 9 місяців 2022 року.
 №192

3. Про схвалення звіту щодо виконання фінансового плану КНП «АЗПСМ
с. Постольне» за 9 місяців 2022 року. 

№ 193
4. Про організацію подальшої роботи відділу культури та роботи з молод-

дю. 
№ 194

5. Про хід та результат виконання Програми благоустрою населених пу-
нктів Миколаївської сільської ради за 2022 рік та схвалення проекту
Програми  благоустрою  населених  пунктів  Миколаївської  сільської
ради на 2023-2024 роки.

№195
6.  Про  хід  та  результат  виконання  Програми  інформатизації  Миколаї-
вської сільської ради Сумського району за 2022 рік та схвалення проекту
Програми інформатизації Миколаївської сільської ради Сумського району
2023 рік.

№ 196
7. Про хід та результат виконання Програми розвитку місцевого самовря-

дування  на  території  Миколаївської  сільської  територіальної  громади
Сумського району за 2022 рік та схвалення проекту Програми розвитку
місцевого  самоврядування  на  території  Миколаївської  сільської  тери-
торіальної громади Сумського району на 2023 рік.

№197
8. Про хід та результат виконання Програми підтримки індивідуального

житлово  будівництва  «Власний  дім»  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району за 2022рік.

№198
9. Про хід та результат виконання Програми охорони природного навко-

лишнього середовища Миколаївської сільської ради Сумського району
за 2022 рік та схвалення проекту Програми охорони природного навко-
лишнього середовища Миколаївської сільської ради Сумського району
на 2023 -2025 роки.

№199



10. Про хід та результат виконання Програми розвитку фізичної культури
та спорту Миколаївської сільської ради Сумського району за 2022 рік
та схвалення проекту Програми розвитку фізичної культури та спорту
Миколаївської сільської ради Сумського району на 2023-2024 роки.

№200
11.Про хід та результат виконання Програми розвитку футболу на тери-

торії  Миколаївської  сільської  ради Сумського району за  2022 рік та
схвалення проекту  Програми розвитку футболу на території Миколаї-
вської сільської ради Сумського району 2023-2024 роки.

№ 201
12.Про хід та результат виконання Програми національно –патріотичного

виховання дітей та молоді Миколаївської сільської ради за 2022 рік та
схвалення  Програми національно  –патріотичного  виховання  дітей  та
молоді Миколаївської сільської ради на 2023-2024 роки.

№202
13.Про хід та результат виконання Програми оздоровлення дітей за 2022

рік та схвалення Програми оздоровлення дітей на 2023 рік.
№203

14. Про хід та результат виконання Програми перевезення педагогічних
працівників за 2022 рік та схвалення Програми перевезення педагогі-
чних працівників на 2023 рік.

№ 204
15.Про  хід  та  результат  Програми  розвитку  культури  за  2022  рік  та

схвалення проекту  Програми розвитку культури на 2023 рік.
№ 205

16.Про надання щомісячної матеріальної  допомоги членам добровольчих
формувань Миколаївської сільської ради.

№206
17. Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого  комітету  №  63  від

30.05.2019 року «Про комісію з питань техногенно-  екологічної  без-
пеки та надзвичайних ситуацій Миколаївської сільської об’єднаної те-
риторіальної громади».

№ 207
18.Про внесення змін до рішення виконавчого комітету  № 79 від 

31.05.2018 «Про створення евакуаційної комісії».
№ 208

19. Про затвердження Плану заходів щодо попередження надзвичайних
ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру на території
громади в осінньо – зимовий період 2022-20023 років.

№209
20. Про зміну форми організації освітнього процесу в Лікарському ліцеї

Миколаївської сільської ради.
№ 210



21. Про створення комісії з обстеження земельної ділянки для визначення 
факту її пошкодження.

№211
22. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.

                                        № 212
23.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.

                                        № 213
24.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.

                                        № 214
25.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.

                                        № 215
26.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.

                                        № 216
27.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.

                                        № 217
28.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.

                                        № 218
29.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.

                                        № 219
30.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.

                                        №220
31.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.

                                        № 221
32.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.

                                        № 222
33.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.

                                        № 223
34.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.

                                        № 224
35. Про внесення змін до складу комісії з питань захисту прав дитини при 

виконавчому комітеті. 
№ 225

           
Оприлюднені 02.11.2022


