
Перелік проектів рішень 56 сесії

1. Про погодження створення заказника
2. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) меж
3. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

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

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

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

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

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

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

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

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

щодо відведення земельної ділянки у власність
12.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ 
13.Про  прийняття  в  комунальну  власність  земельної  ділянки  для  ведення

товарного сільськогосподарського виробництва 
14.Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 
місцевості)

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

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

17.Про оголошення та проведення конкурсу на право передачі в оренду 
об’єкта водопостачання та водовідведення



МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
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РІШЕННЯ (проєкт) 
від 00.00.2020 року                                                                          №
с. Миколаївка 
Про  відмову в наданні дозволу 
на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки у власність

Розглянувши заяву гр. Колесника Євгенія Юрійовича, жителя м.Суми вул.

Сумсько-Київських дивізій 5,кв.62 про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 2,00- га

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами

населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського району

Сумської області, керуючись п.7 ст. 118,121   Земельного кодексу України, ст.26

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки

постійної комісії,  сільська рада  вирішила :

1.  Відмовити  гр.  Колеснику  Євгенію  Юрійовичу в  наданні  дозволу  на

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність,

орієнтовною  площею  2,0  га  -для  особистого  селянського  господарства  за

межами населених пунктів на території Миколаївської сільської ради Сумського



району Сумської  області,  в  зв’язку з  тим,  що  на вказаній земельній ділянці

розташовані земельні ділянки, які  знаходяться в користування інших громадян. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань

інфраструктури,  комунальної  власності,  житлово-комунального  господарства,

благоустрою  територій  громади,  містобудування,  регулювання  земельних

відносин та охорони навколишнього середовища.

 Сільський голова                                                                    Сергій САМОТОЙ


	РІШЕННЯ (проєкт)

