
Перелік доданих проектів рішень 7 сесії 8 скликання 
 

56. Про затвердження Положення про оплату праці та Преміювання 

працівників Миколаївської сільської ради  

 

57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Зубко) 

 

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

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (Гребенюк) 

 

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

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (Саргсян) 

 

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

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства (Бондаренко) 

 

61. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду ПСП «Діана»  

 

62. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

зміни виду угідь земельної ділянки комунальної власності ТОВ АФ 

«Северинівська» 

 

63.Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, яке розташоване 

на території Миколаївської сільської  ради Сумського району 

 

64. Відповідно до Постанови Кабінету міністрів Про затвердження 

робочого проекту «Реконструкція вуличного освітлення Миколаївської 

сільської ради. Мережі (КТП-1004) вул. Першотравнева,                                                                                                 

с. Яструбине, Сумського району Сумської області» 

 

65. Відповідно до Постанови Кабінету міністрів Про затвердження 

робочого проекту «Реконструкція вуличного освітлення Миколаївської 

сільської ради. Мережі (КТП-347) вул. Першотравнева,                                                                   

с. Мар'ївка, Сумського району Сумської області» 

 

66. Відповідно до Постанови Кабінету міністрів Про затвердження 

робочого проекту «Реконструкція вуличного освітлення Миколаївської 

сільської ради. Мережі (КТП-244) вул. Іванова, вул. Зарічна, вул. 

Першотравнева                   с. Мар'ївка, Сумського району Сумської області» 

 

67. Відповідно до Постанови Кабінету міністрів Про затвердження 

робочого проекту «Реконструкція вуличного освітлення Миколаївської 

сільської ради. Мережі (КТП-176) вул. Гагаріна,                                                                                                 

с. Перехрестівка, Сумського району Сумської області» 



 

68. Відповідно до Постанови Кабінету міністрів Про затвердження 

робочого проекту «Реконструкція вуличного освітлення Миколаївської 

сільської ради. Мережі (КТП-247) вул. Козацька, вул. Прянішнікова,                                             

с. Рогізне, Сумського району Сумської області» 

 

69. Відповідно до Постанови Кабінету міністрів Про затвердження 

робочого проекту «Реконструкція вуличного освітлення Миколаївської 

сільської ради. Мережі (КТП-712) вул. Зарічна,                                                                                                 

с. Руднівка, Сумського району Сумської області» 

 

70. Відповідно до Постанови Кабінету міністрів Про затвердження 

робочого проекту «Реконструкція вуличного освітлення Миколаївської 

сільської ради. Мережі (КТП-710) вул. Центральна,                                                                                                 

с. Руднівка, Сумського району Сумської області» 

 

71. Відповідно до Постанови Кабінету міністрів Про затвердження 

робочого проекту «Реконструкція вуличного освітлення Миколаївської 

сільської ради. Мережі (КТП-711) вул. Сумська,                                                                                                 

с. Руднівка, Сумського району Сумської області» 

 

72. Про складання Меморандуму про співпрацю та взаєморозуміння 

 

73. Про передачу з комунальної власності сільської ради службового 

автотранспорту 

 

74. Про  припинення права оперативного управління майном 

 

75. Про надання матеріальної допомоги Харченку Ю.В. на лікування 

76. Про надання матеріальної допомоги Желєзняк О.І. на лікування 

 

77. Про надання матеріальної допомоги Кузьменку В.В. на лікування 

 

78. Про надання матеріальної допомоги Іваненко Ю.І. на лікування 

малолітньої дитини 

 

79. Про надання матеріальної допомоги Северин Я.С. на лікування 

малолітньої дитини 

 

80. Про надання матеріальної допомоги Зякун В.О. 

81. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки (Корнієнко) 

 



82. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі( на 

місцевості) для передачі в оренду  (площа 7,5235га) (Глиненко) 

 

83. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для передачі в оренду  (площа 3,1684га)  (Глиненко) 

 

84. Про відмову в затвердженні технічної  документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки (Гулий) 

 


