
ПЕРЕЛІК 
рішень виконавчого комітету Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області включених в протокол № 01 від
31.01.2023 

1. Про  роботу  служби  у  справах  дітей  Миколаївської  сільської  ради
спрямовану на соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених

     батьківського піклування, дітей, що опинились в складних життєвих       
обставинах. 

   № 01
2. Про затвердження плану роботи служби у справах дітей  Миколаївської

сільської ради на 2023 рік. 
  № 02

3. Про затвердження графіку перевірок прийомних сімей, дитячих будинків
сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників, усиновлених дітей, дітей,
які опинилися в складних життєвих обставинах.

№ 03
4. Про хід та результат виконання Програми соціального захисту населення

за 2022 рік.
               № 04

5. Про стан військово – облікової роботи на території Миколаївської 
сільської ради у 2022 році.

   № 05
6. Про схвалення звіту щодо виконання бюджету Миколаївської сільської 

громади за 2022 рік. 
№ 06

7. Про  хід  та  результат  виконання  програми  злочинності  на  території
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської  області
«Правопорядок»  за  2022  рік  та  схвалення  проекту  Програми
забезпечення  правопорядку  та  протидії  злочинності  на  території
Миколаївської сільської ради Сумського району на 2023-2025 роки.  

           № 07
8. Про слухання звіту директора КНП «АЗПСМ Різдва Пресвятої 

Богородиці» про роботу підприємства за 2022 рік.
№ 08

9. Про слухання звіту головного лікаря КНП «АЗПСМ с. Постольне» про 
роботу підприємства за 2022 рік. 

№ 09
10. Про хід та результат виконання Програми з інфекційного контролю за 

дотриманням заходів із запобігання інфекцій, пов’язаних з наданням 
медичної допомоги в КНП «АЗПСМ с. Постольне» в 2022 році.

№ 10
11. По хід та результат виконання заходів Програми з реалізації Конвенції 

ООН про права дитини за 2022 рік на території Миколаївської сільської 
ради. 



№ 11
12. Про схвалення проекту Програми з охорони та збереження пам’ятників, 

обелісків та меморіальних комплексів Миколаївської сільської ради на 
2023-2024 роки.

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

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

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

№ 15
16.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.

№ 16
17.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.

№ 17
18.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.

№ 18
19.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.

№ 19
20.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.

№ 20
21.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.

№ 21
22.Про надання дозволу на видалення зелених насаджень.

№ 22
23.Про упорядкування нумерації об’єктів нерухомого майна в селищі Ро-

гізне.
№ 23

          
Оприлюднені 06.02.2023


