
ПЕРЕЛІК
рішень виконавчого комітету Миколаївської сільської ради

Сумського району Сумської області включених до протоколу № 16  від
30.11.2022

1. Про хід та результат виконання Програми відшкодування компенсації
за перевезення окремих  пільгових категорій громадян на приміських
маршрутах  загального  користування  автомобільним  транспортом  по
Миколаївській сільській раді за  2022 рік та схвалення Проекту Про-
грами відшкодування компенсації за перевезення окремих  пільгових
категорій громадян на приміських маршрутах загального користування
автомобільним транспортом по Миколаївській сільській раді на 2023
рік. 

№ 237
2. Про хід та результат виконання Програми перевезення працівників Ми-

колаївської сільської ради за 2022 рік та схвалення проекту Програми 
перевезення працівників Миколаївської сільської ради на 2023 рік. 

№ 238
3. Про хід та результат виконання Програми забезпечення пожежної без-

пеки та захисту населення і території Миколаївської сільської ради від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за 2022 
рік та схвалення проекту Програми забезпечення пожежної безпеки та 
захисту населення і території Миколаївської сільської ради від над-
звичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2023 – 
2024 рік. 

№239
4. Про хід та результат виконання Програми фінансової підтримки та роз-

витку КНП «АЗПСМ с. Постольне» Миколаївської сільської ради 
Сумського району по наданню первинної медичної допомоги населен-
ню за 2022 рік.

№240
5. Про хід та результат виконання Програми місцевих стимулів для праці-

вників КНП «АЗПСМ с. Постольне» Миколаївської сільської ради за 
2022 рік. 

№ 241
6. Про хід та результат виконання Програми - за 2022 рік та схвалення 

проекту Програми - на 2023 рік.
№ 242

7. Про хід та результат виконання Програми з інфекційного контролю
та дотримання заходів із запобігання інфекцій, пов’язаних з надан-
ням  медичної  допомоги  в  КНП  «АЗПСМ  Різдва  Пресвятої



Богородиці» в 2022 році.
№ 243

8. Про хід та результат виконання Програми з інфекційного контролю
та дотримання заходів із запобігання інфекцій, пов’язаних з надан-
ням медичної допомоги в КНП «АЗПСМ с. Постольне» в 2022 році.

№244
9. Про  затвердження  об’єму  твердого  палива  на  один  опалювальний

період для громадських  будинків закладів культури та адмін. примі-
щень Миколаївської  сільської ради. 

№ 245
10.Про організацію суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану на 

території Миколаївської сільської ради.  
№246

11. Про  затвердження  Положення  про  систему  централізованого
оповіщення.

№ 247
12.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.

№  248
13. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.  

№  249
14. Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.  

№ 250 
15.  Про присвоєння  адреси  житловому  будинку  належному  гр.
--------------

                 № 251
16. Про присвоєння адреси житловому будинку належному гр.
-------------------------

№ 252
17.Про надання щомісячної матеріальної допомоги -.

           № 253

           
Оприлюднені 06.12.2022


