
Перелік проєктів рішень 13 сесії 8 скликання 

 

Про внесення змін до Договору оренди землі від 02.09.2009 року 

 

Про відмову в наданні дозволу на розробку технічної документації із  

землеустрою щодо поділу земельної ділянки (Воробйова)  

 

Про відмову в наданні дозволу на розробку технічної документації із  

землеустрою щодо поділу земельної ділянки (Темченко) 

  

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Кузнецов) 

    

Про добровільну відмову від користування земельною ділянкою (Пархоменко)  

   

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки Пархоменко 

 

 Про  відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність (Вертієнко) 

   

Про  відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність (Мірошніченко) 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ (Бондаренко)  

 

Про внесення змін до договору на управління спадщиною від 14.07.2015 року   

ТОВ «Северинівська» 

 

Про  відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність (Гула) 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ (Саргсян)  

 

Про  відмову в наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність (Дерискиба) 

 

Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки в постійне користування (площа 18,8911га) 

 

Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування (площа 1,8471 га) 

 



Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування (площа 10,4309 га) 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ (Самотой) 

 

Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади  

земельних ділянок сільськогосподарського призначення (1,0 га) 

 

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  

 

Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади  

земельних ділянок під водними об’єктами  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ (Майборода)  
 

Про затвердження технічної документації щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (Бідненко) 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Кальченко) 
 

 Про добровільну відмову від користування земельною ділянкою (Коропець)  

    

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Дубицька) 

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Лотох) 

 

Про добровільну відмову від користування земельною ділянкою (Ковальова)  

    

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Красуля Н) 

    

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Оксьома) 



    

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Івансенко) 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ (Нагорний)  

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ (Нестеренко)  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельно ділянки у власність члену ФГ Твердхліб А  

  

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельно ділянки у власність члену ФГ Твердхліб В  

  

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельно ділянки у власність члену ФГ Твердхліб С  

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельно ділянки у власність члену ФГ Твердохліб В  

 

Про добровільну відмову від користування земельною ділянкою(Красуля В) 

  

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Красуля І) 

    

Про внесення змін до Договору оренди землі ТОВ «АФ «Степ» 

 

6. 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» 

 

7. Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання № 28 від 23.12.2020 «Про 

затвердження Програми медичних стимулів для працівників комунальних 

некомерційних підприємств Миколаївської сільської ради на 2021 рік 

 

8. Про внесення з мін до Плану діяльності регуляторних актів на 2021 рік 

 

9. Про утворення старостинських округів Миколаївської сільської ради 

Сумського району Сумської області 
 



10. Порядок проведення громадського обговорення кандидатури старости 

Миколаївської сільської ради 

 

11. Про затвердити Положення про старост старостинських округів 

Миколаївської сільської територіальної громади 

 
12. Про внесення змін до рішення 3 сесії восьмого скликання від 23.12.2020 № 17 

«Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти 

та вихованців закладів дошкільної освіти Миколаївської сільської ради  

Сумського району у 2021 році» 

 

13. Про затвердження мережі закладів загальної середньої та дошкільної освіти 

Миколаївської сільської ради на 2021-2022 навчальний рік 
 

14. Про надання дозволу на виготовлення Звіту з незалежної оцінки 

гідроспоруди 

 

15. Про надання матеріальної допомоги Стрельченко М.Г. 
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