
ПЕРЕЛІК
рішень виконавчого комітету Миколаївської сільської ради

Сумського району Сумської області включених в протокол № 08 від
27.07.2022

1. Про виконання делегованих повноважень за І півріччя 2022 року.
                                                                                                                           № 104

2. Про схвалення звіту щодо виконання бюджету  Миколаївської 
сільської  територіальної громади за  I півріччя 2022р. 

  № 105
3. Про виділення субвенції Державному бюджету на виконання програм 

соціально – економічного та культурного розвитку регіонів для матері-
ально-технічного забезпечення відділення  поліції № 4 (м. Суми) Сумсько-
го районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

 № 106
4. Про виділення субвенції Державному бюджету на виконання
програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів для 
матеріально-технічного забезпечення Сумського  районного управління 
поліції ГУНП в Сумській області.

№ 107
5. Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Миколаївської сі-

льської територіальної громади
 № 108

6. Про внесення змін до рішення  виконавчого комітету Миколаївської  сі-
льської ради  від 11.04.2022р. № 49 " Про затвердження Місцевої цільової
Програми "Територіальна оборона Миколаївської сільської територіальної
громади  на 2022 рік".

 № 109

7.  Про внесення змін до рішення сорок третьої сесії сьомого скликання
Миколаївської  сільської  ради   від  10.12.2019р.  №  22 "Про  затверджен-
ня Програми  профілактики  злочинності  на  території  Миколаївської  сі-
льської ради Сумського району Сумської області "Правопорядок" на 2020-
2022 роки".    

№  110
8. Про внесення змін до рішення сімнадцятої  сесії  восьмого скликання
Миколаївської сільської ради від 24.12.2021 року № 43 «Про бюджет Мико-
лаївської сільської територіальної громади  на 2022 рік».

 № 111
9. Про схвалення звіту КНП «АЗПСМ с.  Постольне» Миколаївської  сі-
льської ради щодо виконання фінансового плану за І півріччя 2022 року.

 № 112
10. Про схвалення звіту КНП Миколаївської сільської ради «АЗПСМ Рі-

здва Пресвятої Богородиці» щодо виконання фінансового плану за І півріч-
чя 2022 року.

  №  113



11. Про  роботу  чергових  груп  у  закладах  дошкільної  освіти  та  до-
шкільних  підрозділах  НВК  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  ра-
йону в умовах воєнного стану в Україні.

        № 114
12. Про  затвердження  Порядку  передачі  на  території  Миколаївської  сі-
льської   територіальної  громади  гуманітарної  та  благодійної  допомоги,  на-
даної донорами, в умовах воєнного стану в Україні.

№ 115
13. Про надання дозволу Сумському відділенню АТ «Сумигаз» на прове-

дення земляних робіт.
№ 116

14. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень
№ 117

15.   Про надання дозволу на видалення зелених насаджень
№ 118

16. Про взяття на квартирний облік дитини, позбавленої батьківського пі-
клування. 

№ 119
17.  Про взяття на квартирний облік дитини, позбавленої батьківського пі-

клування. 
№ 120

18.  Про взяття на квартирний облік дитини, позбавленої батьківського пі-
клування. 

№ 121
19. Про надання матеріальної  допомоги ---------------

№ 122
20.  Про внесення змін до персонального складу адміністративної комісії.

№ 123
21. Про надання щомісячної матеріальної допомоги.
.

№ 124

           
Оприлюднено 02.08.2022


