
Перелік питань п’ятнадцятої сесії восьмого скликання 

01. Про виділення у 2021 році субвенції Державному бюджету на поточне 

утримання відділу фінансів Сумської районної державної адміністрації 

 

02. Про виділення у 2022 році субвенції районному бюджету Сумського 

району на забезпечення діяльності «Об’єднаного трудового архіву 

Сумської районної ради» 

 

03. Про виділення у 2022 році субвенції  бюджету Степанівської селищної 

територіальної громадина  забезпечення діяльності комунальної установи 

«Інклюзивно – ресурсний центр» 

 

04. Про виділення у 2022 році субвенції  бюджету  Степанівської селищної 

територіальної громади на  забезпечення діяльності комунального 

закладу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників 

Степанівської селищної ради» 

 

05. Про виділення у 2022 році субвенції  бюджету Степанівської селищної 

територіальної громадина  забезпечення діяльності комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг» 

 

06. Про виділення у 2022 році субвенції  бюджету Степанівської селищної 

територіальної громади на забезпечення діяльності комунального закладу 

«Дитячо – юнацька спортивна школа» 

 

07. Про виділення у 2022 році субвенції бюджету Сумської міської 

територіальної громади   

 

08. Про виділення у 2022 році субвенції  бюджету Тростянецької міської 

територіальної громади на  забезпечення діяльності притулку для осіб, які 

постраждали від домашнього насильства або насильства за ознаками статі 

 

09. Про виділення субвенції Державному бюджету на забезпечення побуту 

військовослужбовців 5 прикордонного загону  

 

10. Про виділення у 2022 році субвенції районному бюджету Сумського 

району для здійснення компенсаційних виплат фізичним  особам, які 

надають соціальні послуги 

 

11. Про внесення змін до рішення третьої сесії восьмого скликання  

Миколаївської сільської ради від 23.12.2020 № 36 «Про виділення у 2021 

році субвенції  бюджету  Садівської сільської територіальної громади» 

 



12. Про затвердження звіту щодо виконання бюджету  Миколаївської 

сільської  територіальної громади за 9 місяців 2021 року 

 
13. Про внесення змін до рішення третьої сесії від 23.12.2020 року № 39 «Про 

бюджет Миколаївської сільської  територіальної громади на 2021рік» 

 

14. Про затвердження Звіту незалежної оцінки цілісного майнового 

комплексу споруд та обладнання на них комунального водопостачання та 

водовідведення на території Миколаївської сільської ради Сумського 

району   

 

15. Про затвердження договору оренди цілісного майнового комплексу 

споруд та обладнання на них комунального водопостачання та 

водовідведення на території Миколаївської сільської ради Сумського 

району 

 

16. Про затвердження Положення про порядок і умови надання пільгщодо 

орендної плати орендарям майна, що перебуває у комунальній власності 

Миколаївської сільської ради  

 

17. Про встановлення орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом споруд та обладнання на них комунального водопостачання 

та водовідведення на території Миколаївської сільської ради Сумського 

району на 2021 рік 

 

18. Про затвердження Звіту про оцінку майна та встановлення  орендної 

плати на гідротехнічні споруди ставу, що розташовані  на південному 

сході від с. Яструбине   

 

19. Про затвердження Звіту про проведення технічного обстеження 

нежитлового приміщення на можливість переведення в житлове за 

адресою: вул. Шкільна 2/2, с. Лікарське 

 

20. Про затвердження Звіту про проведення технічного обстеження 

нежитлового приміщення на можливість переведення в житлове за 

адресою: вул. Соборна, 21  с. Склярівка 

 

21. Про затвердження Звіту про проведення технічного обстеження 

нежитлового приміщення на можливість переведення в житлове за 

адресою: вул. Центральна, 5а  с. Кекине 

 

22. Про затвердження проектно-кошторисної документації «Реконструкція стадіону 

(футбольного поля та бігової доріжки) в с.Северинівка Сумського району 

Сумської області» (коригування) 



 

23. Про створення комунального акладу «Центр позашкільної освіти 

учнівської молоді та туристсько-спортивного розвитку громади» 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області 

 

24. Про надання матеріальної допомоги Приймак В.І. на лікування 

 

25. Про надання матеріальної допомоги Іващенко О.С. на поховання 

Каліновського Ю.В. 

 

26. Про затвердження Програми 

 

27. Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення ОСГ (Корнєво) 

 

28. Про відмову в передачі в оренду земельної ділянки під господарським 

двором ТОВ «За мир» 

  

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Зубко) 

 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Красуля А.) 

 

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Красуля І.) 

 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Красуля Н.) 

 

33. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність (Круподер) 

 

34. Про внесення змін до договору оренди землі (Петросян) 

 

35. Про внесення змін до договору оренди землі (Петросян) 

 

36. Про внесення змін до договору оренди землі (ПСП «Діана») 

 

37. Про внесення змін до договору на управління спадщиною від 14.07.2015 

року  ТОВ Агрофірма «Северинівська»  

 



38. Про надання дозволу на розробку технічної документації 

землеустрою,щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності (Самотой О.) 

 

39. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення меж) земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) (Одарченко) 

 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Іващенко) 

 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення ОСГ (Кальченко) 

 

42. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу  земельної ділянки комунальної власності   
 

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення фермерського господарства (Твердохліб)  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


