
Перелік проєктів 12 сесії 8 скликання

1. Про передачу  майна з комунальної власності Миколаївської сільської 
ради в оперативне управління Комунальному некомерційному 
підприємству Миколаївської сільської ради «Амбулаторія ЗПСМ Різдва 
Пресвятої Богородиці»

2. Про припинення права оперативного управління майном (майно 
колишнього ФАП Яструбине)

3. Про затвердження Переліку  першого та другого типу нерухомого майна
Миколаївської сільської ради 

4. Про доповнення Переліку нерухомого майна об'єктів комунальної 
власності Миколаївської сільської ради

5. Про внесення  змін  до  Програми  розвитку  освіти  Миколаївської  сільської
ради Сумського району на 2021-2023 роки

6. Про внесення змін до Програми розвитку освіти Миколаївської сільської ради
Сумського району на 2021-2023 роки

7. Про затвердження проектно-кошторисної документації «Капітальний 
ремонт харчоблоку та їдальні Миколаївського навчально-виховного 
комплексу: загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний
заклад Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області 
за адресою: вул.Перемоги, 34, с.Миколаївка Сумський район, Сумська 
область»

8. Про затвердження Стратегічного плану розвитку Миколаївської 
сільської ради Сумської області до 2027 року

9. Про надання матеріальної допомоги Лемешенко В.М. на поховання 
Лемешенко М.В.

10.Про надання матеріальної допомоги Воді В.Ф. на лікування

11.Про надання матеріальної допомоги Волошиній Н.М. на лікування

12.Про надання матеріальної допомоги Папуші О.М. на лікування

13.Про надання матеріальної допомоги матерям, які виховують дитину з 
інвалідністю, не здатну самостійно пересуватися (група А)



14.Про безоплатну  передачу  майна  (кисневих  концентраторів)  зі  спільної
власності  територіальних  громад  сіл,  селищ,  міст  Сумської  області  та
закріплення майна

15.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

16.Про  затвердження  звіту  щодо  виконання  бюджету  Миколаївської
сільської територіальної громади за I півріччя 2021 р

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

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

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

      

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

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

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

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

24.Про відмову в наданні дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки (Коропець)

25.Про відмову в наданні дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки (Носачова)

26.Про відмову в наданні дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо поділу  земельної ділянки (Камінська)



27.Про відмову в наданні дозволу на розробку технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки (Носачов)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



40.Про затвердження технічної документації із   землеустрою   щодо поділу  
земельної ділянки (поділ)

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

42.Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення (ПрАТ Київстар)

43.Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної 
грошової оцінки земельної ділянки під водним об’єктом площею 23,3916 
га (ФОП Гаруст)

44.Про добровільну відмову в користуванні земельною ділянкою (Мацак)

45.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки (Самотой)

                                   


	4. Про доповнення Переліку нерухомого майна об'єктів комунальної власності Миколаївської сільської ради

