
Перелік прийнятих рішень на 52 позачерговій сесії сьомого скликання

1. Про внесення змін та доповнень до рішення 42 сесії сьомого cкликання 
від 18.11.2019 року № 25 «Про затвердження Програми соціально-
економічного розвитку Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки» 

2. Про внесення змін та доповнень до рішення 44 сесії сьомого cкликання 
від 23.12.2019 року № 09 «Програма забезпечення соціальними 
послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю на
території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської 
області на 2020 рік»

3. Про внесення змін та доповнень до рішення 43 сесії сьомого cкликання 
від 10.12.2019 року № 30 «Про затвердження Програми благоустрою 
населених пунктів Миколаївської сільської ради Сумського району на 
2019-2020 роки в новій редакції»

4. Про внесення змін та доповнень до рішення 42 сесії сьомого cкликання 
від 18.11.2019 року № 24 «Про затвердження Програми розвитку культури
на території Миколаївської сільської ради Сумського району на 2020 рік» 

5. Про внесення змін до рішення 43 сесії № 17 від 10.12.2019 «Про 
затвердження Програми «Фінансової підтримки га розвитку комунальних 
некомерційних підприємств Миколаївської сільської ради Сумського 
району по наданню первинної медичної допомоги населенню на 2020 рік»

6. Про виділення у 2020 році субвенції районному бюджету Сумського 
району на забезпечення діяльності Сумського  районного центру 
соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді

7. Про внесення змін до рішення від 23.12.2019 року № 14 «Про бюджет 
Миколаївської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік»

8. Про списання та зняття з балансу основних засобів, бібліотечних 
фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, інших 
основних засобів Миколаївської сільської ради

9. Про внесення змін та впорядкування рішення 44 сесії  сьомого 
скликання від 23.12.2019 року № 16  «Про затвердження структури і 
загальної чисельності апарату та виконавчих органів Миколаївської 
сільської ради на 2020 рік»



10.Про надання матеріальної допомоги Боженко О.О. на лікування сина

11.Про визначення розпорядника коштів субвенції за місцевими 
бюджетами на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла
та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

12.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

 

13.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

 

14.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

 

15.Про передачу в оренду земельних ділянок (під проектно-польовими 
дорогами) ТОВ «РАЙЗ ПІВНІЧ»

16.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки

17.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки

18.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки

40.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

  
41.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки

42.Про реєстрацію права комунальної власності земельної ділянки за 
територіальною громадою

43.Про  внесення змін до договору оренди землі від 14.12.2010 року



44.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
поділу  земельної ділянки 

45.Про добровільну відмову в користуванні земельною ділянкою 
 

46.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки

 
47.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки
  

48.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки

49.Про проведення земельних торгів у формі аукціону 

50.Про проведення земельних торгів у формі аукціону 

51.Про відмову в продажі земельної ділянки сільськогосподарського 
призначення

52.Про  відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність

53.Про добровільну відмову в користуванні земельною ділянкою 

54.Про добровільну відмову в користуванні земельною ділянкою 
 

55.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення ОСГ 

56.Про надання дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

57.Про включення земельної ділянки до Переліку земельних ділянок, 
права на які буде виставлено в 2019-2020 роках на земельні торги

58.Про    внесення    змін    до    Договору    оренди землі       від
25.01.2010     року      (державна реєстрація від 23.04.2010 року №
041061300281)

               
59.Про   внесення   змін     до     Договору     оренди землі    від

29.10.2013 року, номер запису про інше речове право 8309812 від
30.12.2014 року            



60.Про   внесення     змін     до     Договору    оренди землі    від
29.10.2013 року, номер запису про інше речове право 8312871 від
30.12.2014 року

            
61.Про   внесення    змін   до   Договору оренди землі    від   29.10.2013

року, номер запису про інше речове право 8311352 від 30.12.2014
року         

   
62.Про   внесення     змін     до     Договору   оренди  землі     від

29.10.2013 року, номер запису про інше речове право 8326342 від
31.12.2014 року             

63.Про    внесення     змін     до    Договору   оренди  землі     від
29.10.2013 року, номер запису про інше речове право 8316915 від
30.12.2014  року             

64.Про проведення земельних торгів у формі аукціону 

65.Про проведення земельних торгів у формі аукціону 

66.Про проведення земельних торгів у формі аукціону 

67.Про  депутатський  запит  депутата  Миколаївської  сільської  ради
Кириченка Г.П.

68.Про  депутатський  запит  депутата  Миколаївської  сільської  ради
Непийводи В.В.
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