
Перелік доданих проектів рішень 10 сесії 8 скликання (02.07.2021)

1. Про внесення змін до рішення третьої сесії від 23.12.2020 року № 39 «Про 
бюджет Миколаївської сільської  територіальної громади на 2021рік»

2. Комплексна Програмаз інфекційного контролю та дотримання заходів із 
запобігання інфекціям, пов’язаних з наданням медичної допомоги в КНП 
МСР «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці» МСР «АЗПСМ Різдва 
Пресвятої Богородиці» на 2021 – 2023 роки

3. Про  затвердження  Комплексної  Програми  з  інфекційного  контролю  та
дотримання  заходів  із  запобігання  інфекціям,  пов’язаних  з  наданням
медичної допомоги в Комунальному некомерційному підприємстві
Миколаївської  сільської ради «Амбулаторія загальної практики-сімейної
медицини с.Постольне» на 2021 – 2023 роки

4. Про призупинення освітнього процесу та роботи дошкільної групи 
Яструбинського навчально-виховного комплексу «заклад загальної 
середньої освіти – заклад дошкільної  освіти» Миколаївської сільської 
ради

5. Про  оголошення  конкурсу  на  право  оренди  цілісного  майнового
комплексу споруд та обладнання на них комунального водопостачання та
водовідведення  на  території  Миколаївської  сільської  ради  Сумського
району

6. Про припинення комунального підприємства «Відродження» 
Яструбинської сільської ради шляхом ліквідації

7. Про визначення розпорядника коштів субвенції за місцевими бюджетами 
на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень 
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до 
сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

8. Про  надання  згоди  на  прийняття  бібліотечного   фонду  із  спільної
власності  територіальних  громад сіл, селищ, міст Сумського району в
комунальну власність Миколаївської сільської територіальної громади

9. Про надання матеріальної допомоги Андріяш А.О. на лікування

10.Про надання матеріальної допомоги Дем’яненко І.М. на 
ендопротезування



11.Про надання матеріальної допомоги Ніколаєнко С.М. на поховання 
Стахно Д.О.

12.Про надання матеріальної допомоги Рибалка С.В. на поховання 
Овсянко В.Л

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

14.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (Северин О.М.)

15.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (Стрельченко)

16.Про  відмову  в  наданні  дозволу  на  розробку  технічної  документації  із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) (Саргсян)

17.Про відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (Лук’янчук)

18.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 
господарства (Камінський)

19.Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства (Надточий)

20.Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства  (Надточий)

21.Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства (Шевцова)



22.Про  відмову  у  наданні  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
селянського господарства (Шевцов)

23.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Бідненко)

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

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

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

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

28.Про  створення  громадських  пасовищ  на  території  Кровненського
старостинського округу № 4 Миколаївської сільської ради

29.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Бересток)                                                                

30.Про відмову в наданні дозволу на розробку технічної документації щодо 
поділу земельної ділянки (Обухов)

31.Про внесення змін до договору оренди землі від 27.03.2008 року (ТОВ «За
мир»)

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

відведення земельної ділянки у власність (Обухов)   

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

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



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

36.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (Бідненко)

37.Про  реєстрацію  права  комунальної  власності  територіальної  громади
земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

38.Про  включення  земельної  ділянки  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(за
межами  населених  пунктів)  та  надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної  ділянки  зі  зміною  цільового
призначення 
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