
Перелік прийнятих рішень 55 сесії від 17.09.2020 на оприлюднення

1. Про виділення субвенції районному бюджету Сумського району на 
забезпечення діяльності комунального закладу Сумської районної ради - 
Садівська дитяча школа мистецтв

2. Про  внесення  змін  до  Комплексної  програми  розвитку  освітньої  галузі
Миколаївської сільської територіальної громади на період 2018-2020 років

3. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника закладу 
загальної середньої освіти, що належить до комунальної власності 
Миколаївської сільської ради Сумського району в новій редакції

4. Про  затвердження  мережі  закладів  загальної  середньої  та  дошкільної
освіти Миколаївської сільської ради на 2020-2021 навчальний рік

5. Про затвердження проекту «Реконструкція стадіону (футбольного поля 
та бігової доріжки) в с. Северинівка Сумського району Сумської області»

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

7. 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»

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

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

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

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

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

13.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж в натурі (на місцевості) земельних 
ділянок під проектними польовими дорогами ТОВ АФ «Северинівська» 

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

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

16.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності  

17.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо поділу земельної ділянки комунальної власності  



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

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

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

21.Про  затвердження  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
об’єднання  земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності 

22.Про  внесення  змін  до  прийнятих  рішеннь  сьомого  скликання
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

23.Про  внесення змін до договору оренди землі від 29.04.2010 року ПрАТ 
«Райз-Максимко»

24.Про поновлення терміну дії договору шляхом укладання додаткової угоди 
25.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки комунальної власності  
26.Про надання матеріальної допомоги Левченко А.О.


