
ПЕРЕЛІК 
рішень виконавчого комітету Миколаївської сільської ради

Сумського району Сумської області включених в протокол № 06 від
30.05.2022

1. Про внесення змін та доповнень до рішення 32 сесії від 14.02.2019 року
№ 20 «Про створення у 2019 році цільового фонду Миколаївської сі-
льської  ради  та  затвердження  положення  до  нього»  та  затвердження
положення в новій редакції.

№ 75
2. Про затвердження Програми експлуатаційного утримання авто-

мобільних доріг загального користування місцевого значення Миколаї-
вської сільської територіальної громади на 2022 рік.

№ 76
3. Про  співфінансування  експлуатаційного  утримання  автомобільних

доріг загального користування місцевого значення  Миколаївської сі-
льської територіальної громади на 2022 рік.

№ 77
4. Про  передачу функцій замовника робіт державному підприємству
«Дороги Сумщини».

№ 78
5. Про внесення змін та доповнень до Місцевої цільової програми «Тери- 

торіальна оборона Миколаївської сільської територіальної громади  на 
2022 рік»», затвердженої рішенням виконавчого комітету № 49 від 
11.04.2022 року.

№ 79
6. Про надання одноразової матеріальної допомоги.

№ 80
7. Про надання статусу дитини сироти.

№ 81
8. Про взяття на квартирний облік особи із числа дітей, позбавлених батькі-

вського піклування.
№ 82

9. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень. 
№ 83

10.  Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.
№ 84

11.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.
№ 85

12. Про відмову у наданні дозволу на видалення зелених насаджень.
№ 86

13. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.
№ 87



14. Про виділення коштів з резервного фонду бюджету Миколаївської сі-
льської територіальної громади.

№ 88
15.Про виділення субвенції Державному бюджету на виконання
програм  соціально  –  економічного  та  культурного  розвитку  регіонів для
матеріально-технічного  забезпечення  відділення  поліції  №  4  (м.  Суми)
Сумського районного управління поліції УНП в Сумській області.

№ 89
16.Про виділення субвенції Державному бюджету на виконання
програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів для 5
прикордонного загону ДПСУ.

№ 90
17. Про внесення змін до рішення сімнадцятої сесії від 24.12.2021 року № 43
«Про бюджет Миколаївської сільської  територіальної громади
 на 2022 рік».

№ 91
18. Про  організацію  робіт  з  демонтажу  орденів  з  серпом  та  молотом  на

меморіалах другої світової війни. 
№ 92

           
Оприлюднено 08.06.2022


