
Перелік проектів рішень 7 сесії 8 скликання 

 

1. Про встановлення транспортного податку на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району  

2. Про встановлення ставок єдиного податку на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району  

3. Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки  

4. Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку  

5. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти Миколаївської 

сільської ради Сумського району 

6. Про оголошення конкурсів на зайняття вакантних посад директорів 

закладів загальної середньої освіти Миколаївської сільської ради 

7. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Рябуха) 

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

відведення земельної ділянки у власність (Чернов) 

9. Про передачу в оренду земельних ділянок під проектними польовими 

дорогами ПСП «Діана»  

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Андрющенко) 

11. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки (Бідненко) 

12. Про надання дозволу на передачу частини орендованої земельної 

ділянки в суборенду ТОВ  АФ «Северинівська»  

13. Про добровільну відмову від права  користування земельною ділянкою 

(Дунай) 

14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки (Дунай)  

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

відведення земельної ділянки у власність (Педос)  

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

відведення земельної ділянки у власність (Кривець)  

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

відведення земельної ділянки у власність (Іваній) 

18. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки  та її продажу (площею 0,5122 га) ТОВ 

«Індичка»  

19. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки  та її продажу (площею 2,5035 га) ТОВ 

«Індичка»  



20. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки  та її продажу (площею 3,9588 га) ТОВ 

«Індичка»  

21. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки  та її продажу (площею 7,5312 га) ТОВ 

«Індичка»  

22. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки  та її продажу (площею 9,8804 га) ТОВ 

«Індичка»  

23. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки  та її продажу (площею 0,4652 га) ТОВ 

«Індичка»  

24. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки  та її продажу (площею 0,5956 га) ТОВ 

«Індичка»  

25. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки  та її продажу (площею 0,0952 га) ТОВ 

«Індичка»  

26. Про відмову в наданні дозволу на проведення експертної грошової 

оцінки земельної ділянки  та її продажу (площею 0,0196 га) ТОВ 

«Індичка»  

27. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

проведення інвентаризації земель та земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення за межами населеного                               

пункту с. Руднівка  

 

 

 
 


	(Дунай)

