
Перелік рішень 6 сесії 8 скликання від 02.04.2021 року 

 

01. Про реорганізацію шляхом приєднання до Миколаївської сільської ради 

Сумського району Яструбинської сільської ради Сумського району 

 

02. Про затвердження Програми «Поліцейський офіцер громади» на 2021 - 

2023 роки Миколаївської сільської ради 

 

03. Про внесення змін та доповнень до рішення третьої сесії восьмого 

cкликання від 23.12.2020 року № 22 «Про затвердження Програми 

розвитку місцевого самоврядування на території Миколаївської сільської  

територіальної громади на 2021 рік» 

 

04. Про внесення змін та доповнень до рішення третьої сесії восьмого 

cкликання від 23.12.2020 року № 19 «Про затвердження Програми 

розвитку культури на 2021 рік»  

 

05. Про внесення змін та доповнень до рішення 2 сесії 8 cкликання від 

10.12.2020 року № 01 «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 2021 

рік» 

 

06. Про внесення змін до рішення 3 сесії № 27 від 23.12.2020 «Про 

затвердження Програми «Фінансової підтримки га розвитку комунальних 

некомерційних підприємств Миколаївської сільської ради Сумського 

району по наданню первинної медичної допомоги населенню на 2021 

рік» 

 

07. 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»  

 

08. Про внесення змін та доповнень до рішення третьої сесії восьмого 

cкликання від 23.12.2021 року № 25 «Про затвердження Програми 

соціального захисту населення на території Миколаївської сільської ради 

на 2021-2025 роки»  

 

09. Про виділення субвенції Державному бюджету для матеріально-

технічного забезпечення Сумського районного відділу поліції 

 

10. Про виділення субвенції Державному бюджету на забезпечення побуту 

військовослужбовців Сумського прикордонного загону  

 



11. Про виділення субвенції Державному бюджету на поліпшення умов 

функціонування та матеріально – технічне забезпечення Сумського РВ 

УСБУ  

 

12. Про виділення субвенції Державному бюджету на поліпшення умов 

функціонування та матеріально – технічне забезпечення першого 

Пожежно-рятувального загону УДСУ з надзвичайних ситуацій у 

Сумському району  

 

13. Про затвердження  Порядку використання коштів резервного фонду 

бюджету Миколаївської сільської територіальної громади на 2021 рік 

 

14. Про внесення змін до рішення третьої сесії від 23.12.2020 року 3 39 «Про 

бюджет Миколаївської сільської територіальної громади на 2021 рік» 

 

15. Про внесення змін до рішення третьої сесії восьмого скликання від 

21.12.2020 року № 43 «Про погодження фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці» на 

2021 рік» 

 

16. Про внесення змін до рішення третьої сесії восьмого скликання від 

21.12.2020 року № 44 «Про погодження фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини с. Постольне» на 2021 рік» 

 

17. Про розгляд заяви заступника сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Рябухи В.С. 

 

18. 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»» 

 

19. Про внесення змін до рішення двадцять першої сесії шостого скликання 

від 06.11.2012 року «Про затвердження «Положення про конкурсний 

відбірсу б′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»» 

 



20. Про внесення змін до Положення про службу у справах дітей 

Миколаївської сільської ради та затвердження його у новій редакції  

 

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

 

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

 

23. Про надання матеріальної допомоги Івановій Т.С. у зв’язку з пожежею 

 

24. Про переведення нежитлових приміщень в житлове та затвердження 

Порядку переведення житлового приміщення (житлового будинку) у 

нежитлове та нежитлового приміщення у житлове на території 

Миколаївської сільської ради  

 

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

 

26. 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» 

 

27. Про затвердження Генерального плану з планом зонування території 

(зонінг) села Яструбине Сумського району Сумської області. 

 

28. Про затвердження Генерального плану села Графське Миколаївської 

сільської ради. 

 

29.  Про затвердження Генерального плану села Бондарівщина Миколаївської 

сільської ради. 

 

30. Про затвердження Генерального плану села Діброва Миколаївської 

сільської ради. 

 

31. Про доповнення Переліку нерухомого майна об'єктів комунальної 

власності Миколаївської сільської ради 

 

32. 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» 

 

33. Про внесення змін до штатного розпису Комунального некомерційного 

підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторії загальної 

практики-сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці» 

 



34. Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення   

 

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

відведення земельної ділянки (Воротнікова) 

 

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 (Сотник) 

  

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

відведення земельної ділянки (Сотник) 

 

39. Про добровільну відмову від права  користування земельною ділянкою 

(Красуля) 

 

40. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Сидоренко) 

    

41. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Тютюнник) 

 

42. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Обухова) 

 

43. Про передачу в оренду земельних ділянок під проектними польовими 

дорогами ФГ «Натон»   

 

44. Про передачу в оренду земельних ділянок під проектними польовими 

Дорогами ТОВ «АФ «Степ»  

 

45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведенняземельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Пархоменко) 

 

46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ  (Андріяш) 

 

47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ  (Макеєва) 

 



48. Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади 

земельної ділянки в межах населеного пункту  

 

49. Про відмову в передачі земельних ділянок в постійне користування ГО 

«Захисники народу України» 

 

50. Про відмову в передачі земельних ділянок в постійне користування 

«Координаційна рада осіб з інвалідністю Сумської області» 

 

51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ  (Ковальова) 

 

52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Курасов) 

 

53. Про добровільну відмову від права користування земельною ділянкою 

(Мокренко) 

 

54. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Мокренко) 

 

55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ  (Ковальова) 

 

56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ  (Гльоза) 

 

57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ  (Марченко) 

 

58. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Недайхліб) 

 

59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Самотой) 

 

60. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Пархоменко) 

   

61. Про надання дозволу на розробку проекту землеустроющодо відведення 

земельної ділянки (Макеєв) 

 

               



62. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Прийменко) 

 

                

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

відведення земельної ділянки у власність (Саргсян) 
 

                

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

відведення земельної ділянки у власність (Шаповал) 

 

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

відведення земельної ділянки у власність (Гребенюк) 

 

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

відведення земельної ділянки у власність (Біляєв) 

 

      

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

відведення земельної ділянки (Воротніков) 

 

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

відведення земельної ділянки (Воротніков) 

 

69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Матвієвська) 

 

70. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Романенко) 

 

71. Про добровільну відмову від права користування земельною ділянкою 

(Живиця) 

   

72. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Живиця) 

   

73. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу  земельної ділянки комунальної власності  (ТОВ АФ 

Северинівська)              

 

74. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Самотой) 

 



75. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Прокопенко) 

 

76. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність (ТОВ «Молоко Вітчизни»)                      
 

77. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації  земельної ділянки 

 

78. Про добровільну відмову від права  користування земельною ділянкою 

(Копиця) 

 

79. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Пархоменко) 

 
 

80. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду площею 7,5235 га (Глиненко) 

 

   

81. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду площею 3,1684 га (Глиненко) 

 

   

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

відведення земельної ділянки у власність (Майборода) 

 

           

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

відведення земельної ділянки у власність (Майборода) 

           

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

відведення земельної ділянки у власність (Майборода) 

 

           

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

відведення земельної ділянки у власність (Гніденко) 

           

86. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 11,0 га 

 

87. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 21,0 га 



 

88. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 10,0 га 

 

89. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 10,0 га 

 

90. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 10,0 га 

 

91. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з подальшим продажем права оренди на 

земельних торгах (аукціоні) (загальна площа 4,3812га) 
 

92. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з подальшим продажем права оренди на 

земельних торгах (аукціоні) (загальна площа 4,5283га) 
 

93. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності з подальшим продажем права оренди на 

земельних торгах (аукціоні) (загальна площа 4,90 га) 

 

94. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Каменський) 

 

 

95. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Єрмак) 
 

96. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Прокопенко) 
 

97. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Ілляшенко) 
 

 

98. Про включення земельних ділянок комунальної власності до Переліку 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної 

власності, право оренди яких виставляється на земельних торгах у формі 

аукціону окремими лотами у 2021-2022 роках на території Миколаївської 

сільської ради Сумського району Сумської області (за межами населених 

пунктів) 

 



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

відведення земельної ділянки у власність (Майборода) 
 

 

100. Про затвердження  технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на 

місцевості) (Черниш) 
 

 

101. Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання  від 23.12.2020  

за № 59 «Про реєстрацію права комунальної власності територіальної 

громади земельних ділянок сільськогосподарського призначення» 

 

102. Про затвердження технічної документації  щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі на (місцевості) (братська 

могила радянських воїнів та пам’ятник воїнам-землякам) 

 

103. Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність (Обухов) 

 

  

104. Про добровільну відмову від права користування земельною 

ділянкою (Ковальова)  

 

   

105. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки (Ковальова) 

 

106. Про внесення змін до рішення 42 сесії 7 скликання від 18.11.2019 

року № 20 «Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки 

та захисту населення і територій Миколаївської сільської ради від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2020-

2022 роки 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


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

