
ПЕРЕЛІК
рішень виконавчого комітету Миколаївської сільської ради

Сумського району Сумської області включених в протокол № 10 від
31.08.2022

1.  Про  виділення  субвенції  Державному бюджету на  виконання  програм
соціально – економічного та культурного розвитку регіонів для Сумської  ра-
йонної державної  лікарні ветеринарної  медицини.

№ 131
2.  Про виділення субвенції Державному бюджету на виконання програм 
соціально – економічного та культурного розвитку регіонів для військової ча-
стини.

№ 132
3. Про розірвання договору на   передачу міжбюджетного трансферту  
обласному бюджету Сумської області на співфінансування інвестиційних 
проектів.

№ 133
 4.  Про внесення змін та доповнень до Місцевої цільової програми на 2022
рік», затвердженої рішенням виконавчого комітету № 49 від 11.04.2022 року.

№ 134
5. Про внесення змін до рішення 3 сесії восьмого скликання від 23.12.2020 
року № 25 «Про затвердження Програми соціального захисту населення на 
території Миколаївської сільської ради на 2021-2025 роки».

№ 135
6. Про внесення змін та доповнень до рішення 3 сесії восьмого скликання від 
23.12.2020 року № 07 "Про затвердження Програми благоустрою населених 
пунктів Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021-2022 роки"

№ 136
7. 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».

№ 137
8. Про укладання угод про співпрацю у 2023 році.

№ 138
 9. Про затвердження заходів щодо забезпечення складання проекту  бю-
джету Миколаївської сільської  територіальної громади на 2023 рік.  

№ 139
10.  Про хід виконання заходів з підготовки установ, підприємств, закладів,
об’єктів житлово комунального господарства сільської ради до осінньо- зи-
мового періоду 2022 – 2023 років.

№ 140
11. Про влаштування дитини - сироти до державного закладу на повне 
державне утримання.

№ 141



12.   Про надання щомісячної матеріальної  допомоги членам добровольчих
формувань Миколаївської сільської територіальної громади.

№ 142
13. Про проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення 
твердих побутових відходів на території Миколаївської сільської ради. 

№ 143
14. Про надання дозволу на видалення  зелених насаджень.

№ 144
15. Про відмову у наданні дозволу на видалення зелених насаджень.

№  145

           
Оприлюднені 07.09.2022


