
Перегляд проектів рішень 
запланованих на розгляд шостої сесії восьмого скликання

1. Про  добровільну  відмову  від  права  користування  земельною ділянкою
(Ковальова)
 

2. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (Ковальов)

  
3. Про  реєстрацію  права  комунальної  власності  територіальної  громади

земельних ділянок сільськогосподарського призначення  

4. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (Воротнікова)

5. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (Воротніков)

6. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (Сотник)

7. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (Сотник)

8. Про добровільну відмову від права  користування земельною ділянкою
(Красуля)

9. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (Сидоренко)

 
10.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Тютюнник)

11.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (Обухова)

12.Про  передачу  в  оренду  земельних  ділянок  під  проектними  польовими
дорогами

13.Про  передачу  в  оренду  земельних  ділянок  під  проектними  польовими
дорогами



14.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення ОСГ  (Пархоменко)

15.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення ОСГ  (Андріяш)

16.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення ОСГ (Макеєва)

17.Про  реєстрацію  права  комунальної  власності  територіальної  громади
земельної ділянки в межах населеного пункту 

18.Про відмову в передачі земельних ділянок в постійне користування ГО 
«Захисники народу України»

19.Про відмову в передачі земельних ділянок в постійне користування ГО 
«Захисники народу України»

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

21.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення ОСГ (Курасов)

22.Про  добровільну  відмову  від  права  користування  земельною ділянкою
(Мокренко)

23.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (Мокренко)

24.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення ОСГ  (Ковальова)

25.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення ОСГ (Гльоза)

26.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення ОСГ (Марченко)

27.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення ОСГ (Недайхліб)



28.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення ОСГ (Самотой)

29.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (Пархоменко)

30.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки (Макеєв)

31.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки (Прийменко)

32.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність (Саргсян)

               
33.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки у власність (Шаповал)
               
34.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки у власність (Гребенюк)
             
35.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки у власність (Біляєв)
   

36.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (Воротніков)

37.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки (Воротніков)

38.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення ОСГ (Матвієвська)

39.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення ОСГ (Романенко)

40.Про  добровільну  відмову  від  права  користування  земельною ділянкою
(Живиця)

41.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (Живиця)



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

43.Про внесення змін до рішення першої сесії восьмого скликання від 
02.12.2020 року № 07 «Про внесення змін до рішення 44 сесії  сьомого 
скликання від 23.12.2019 року № 16  «Про затвердження структури і 
загальної чисельності апарату виконавчих органів та структурних 
підрозділів Миколаївської сільської ради»»

44.Про внесення змін до рішення двадцять першої сесії шостого скликання 
від 06.11.2012 року «Про затвердження «Положення про конкурсний 
відбір суб′єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової 
оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення, на яких
розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності 
громадян та юридичних осіб та підлягають продажу на території 
Миколаївської сільської ради»»

45.Про затвердження Порядку переведення житлових  приміщень (квартир) і
житлових будинків (або їх частин) у нежитлові  та переведення 
нежитлових приміщень, нежитлових будинків до житлового фонду 

46.Про затвердження кошторисної документації «Капітальний ремонт стіни
амбулаторії  загальної  практики-сімейної  медицини  Різдва  Пресвятої
Богородиці  по  вул.  Пролетарська,  45,  с.  Миколаївка  сумського  району
Сумської області»

47.Про затвердження робочого проекту «Реконструкція вуличного освітлення
Миколаївської  сільської  ради.  Мережі  (КТП-76)  вул.  Шкільна,  вул.
Зарічна,  вул.  Польова,   с.  Капітанівка  Сумського  району,  Сумської
області»

48.Про надання матеріальної допомоги Дурницькій Н.Г. на лікування

49.Про надання матеріальної допомоги Хроленко А.І. на лікування

50.Про внесення  змін  до  Положення  про  службу  у  справах  дітей
Миколаївської  сільської  ради,  затвердження  Положення  про  службу  у
справах дітей Миколаївської сільської ради у новій редакції 

51.Про доповнення Переліку нерухомого айна об'єктів комунальної 
власності Миколаївської сільської ради



52.Про утворення аукціонної комісії з продажу об’єктів малої приватизації

53.Про  затвердження  Генерального  плану  з  планом  зонування  території
(зонінг) села Яструбине Сумського району Сумської області

54.Про  затвердження  Генерального  плану  села  Графське  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області 

55.Про затвердження Генерального плану села Бондарівщина  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області 

56.Про  затвердження  Генерального  плану  села  Діброва  Миколаївської
сільської ради Сумського району Сумської області 

57.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення ОСГ (Самотой)

58.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення ОСГ (Прокопенко)
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