
Перелік питань п’ятнадцятої сесії восьмого скликання від 18.11.2021 

01. Внесення чи виключення додаткових питань до/з порядку денного. 
 

02. Про затвердження звіту щодо виконання бюджету  Миколаївської сільської  

територіальної громади за 9 місяців 2021 року 
 

03. Про виділення субвенції Державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного та культурного розвитку регіонів  
 

04. Про виділення субвенції Державному бюджету на забезпечення побуту 

військовослужбовців 5 прикордонного загону  
 

05. 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» 
 

06. Про внесення змін до Програми профілактики злочинності на території 

Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області 

«Правопорядок» на 2020-2022 роки. 
 

07. Про внесення змін до Програми забезпечення соціальними послугами 

громадян за місцем проживання громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області на 

2021 рік. 
 

08. Про внесення змін до Програми фінансової підтримки та розвитку 

комунальних некомерційних підприємств Миколаївської сільської ради 

Сумського району по наданню первинної медичної допомоги населенню на 

2021 рік. 
 

09. Про внесення змін до Програми забезпечення пожежної безпеки та захисту 

населення і території Миколаївської сільської ради від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2020 – 2022 роки. 
 

10. Про внесення змін до Програми розвитку освіти Миколаївської сільської ради 

Сумського району на 2021-2023 роки 
 

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

Миколаївської сільської  територіальної громади на 2021 рік» 
 

12. Про виділення у 2022 році субвенції районному бюджету Сумського району 

на забезпечення діяльності «Об’єднаного трудового архіву Сумської районної 

ради» 
 

13. Про виділення у 2022 році субвенції  бюджету Степанівської селищної 

територіальної громадина  забезпечення діяльності комунальної установи 

«Інклюзивно – ресурсний центр» 
 

14. Про виділення у 2022 році субвенції  бюджету  Степанівської селищної 

територіальної громади на  забезпечення діяльності комунального закладу 

«Центр професійного розвитку педагогічних працівників Степанівської 

селищної ради» 
 



15. Про виділення у 2022 році субвенції  бюджету Степанівської селищної 

територіальної громадина  забезпечення діяльності комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг» 
 

16. Про виділення у 2022 році субвенції  бюджету Степанівської селищної 

територіальної громади на забезпечення діяльності комунального закладу 

«Дитячо – юнацька спортивна школа» 
 

17. Про виділення у 2022 році субвенції бюджету Сумської міської територіальної 

громади  на забезпечення діяльності комунальної установи «Сумська міська 

рятувально – водолазна служба» 
 

18. 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 
 

19. Про виділення у 2022 році субвенції районному бюджету Сумського району 

для здійснення компенсаційних виплат фізичним  особам, які надають 

соціальні послуги 
 

20. Про внесення змін до рішення третьої сесії восьмого скликання від 21.12.2020 

року № 43 «Про погодження фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторія загальної практики-

сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці» на 2021 рік» 
 

21. Про внесення змін до рішення третьої сесії восьмого скликання від 21.12.2020 

року № 44 «Про погодження фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини с. Постольне» на 2021 рік» 
 

22. Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства Миколаївської сільської ради «Амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини с. Постольне» на 2022 рік 
 

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

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

Каліновського Ю.В. 
 

25. Про надання матеріальної допомоги Красулі М.Н. 
 

26. Про передплату періодичних видань пільговій категорії населення на 2022 рік 
 

27. Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва 

Миколаївської сільської ради Сумського району на 2022 – 2026 роки 
 

28. Про планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 

рік  
 

29. Про створення комунального акладу «Центр позашкільної освіти учнівської 

молоді та туристсько-спортивного розвитку громади» Миколаївської сільської 

ради Сумського району Сумської області 
 

30.  Про затвердження проектно-кошторисної документації «Реконструкція стадіону 

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

області» (коригування) 



 

31. Про затвердження Звіту незалежної оцінки цілісного майнового комплексу 

споруд та обладнання на них комунального водопостачання та водовідведення 

на території Миколаївської сільської ради Сумського району   
 

32. Про затвердження договору оренди цілісного майнового комплексу споруд та 

обладнання на них комунального водопостачання та водовідведення на 

території Миколаївської сільської ради Сумського району 
 

33. Про затвердження Положення про порядок і умови надання пільгщодо 

орендної плати орендарям майна, що перебуває у комунальній власності 

Миколаївської сільської ради  
 

34. 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  
 

35. Про затвердження Звіту про оцінку майна та встановлення  орендної плати на 

гідротехнічні споруди ставу, що розташовані  на південному сході від с. 

Яструбине   

 

36. Про затвердження Звіту про проведення технічного обстеження нежитлового 

приміщення на можливість переведення в житлове за адресою: вул. Шкільна 

2/2, с. Лікарське 
 

37. Про затвердження Звіту про проведення технічного обстеження нежитлового 

приміщення на можливість переведення в житлове за адресою: вул. Соборна, 

21  с. Склярівка 
 

38. Про затвердження Звіту про проведення технічного обстеження нежитлового 

приміщення на можливість переведення в житлове за адресою: вул. 

Центральна, 5а  с. Кекине 

Інформує –  Самотой С.В., сільський голова 
 

39. Про затвердження кошторисної документації (1 черга) за проектом 

«Будівництво водогону по вул. Низова, вул. Жовтнева та вул. Шевченко в с. 

Яструбине Сумського району Сумської області»  
 

40. Про затвердження кошторисної документації (2 черга) за проектом 

«Будівництво водогону по вул. Низова, вул. Жовтнева та вул. Шевченко в с. 

Яструбине Сумського району Сумської області»  
 

41. Про затвердження кошторисної документації (3 черга) за проектом 

«Будівництво водогону по вул. Низова, вул. Жовтнева та вул. Шевченко в с. 

Яструбине Сумського району Сумської області»  
 

42. Про затвердження експертного звіту (позитивний) за проектом «Будівництво 

водогону по вул. Низова, вул. Жовтнева та вул. Шевченко в с. Яструбине 

Сумського району Сумської області»  
 

43. Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення ОСГ (Корнєв) 
 



45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ (Зубко) 
 

46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ (Красуля А.) 
 

47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ (Красуля І.) 
 

48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ (Красуля Н.) 

 

49. Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність (Круподер) 
 

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

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

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

53. Про внесення змін до договору на управління спадщиною від 14.07.2015 року  

ТОВ Агрофірма «Северинівська»  
 

54. Про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою,щодо 

поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 

власності (Самотой О.) 
 

55. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

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

(Одарченко) 
 

56. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ (Іващенко) 
 

57. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ (Кальченко) 
 

58. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

поділу  земельної ділянки комунальної власності   
 

59. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність для ведення фермерського господарства (Твердохліби)  
 

60. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності з подальшим продажем права оренди на земельних 

торгах (аукціоні) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(площа 1,1741 га) 
 

61. Про включення земельної ділянки комунальної власності 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 Сумського району Сумської області (за межами населених 

пунктів). 
 

62. Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки (Обухов А.) 
 

63. Про затвердження на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва 

і обслуговуванням житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(Тімченко І.) 
 

64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ (Часник Г.) 
 

65. Про включення земельної ділянки під водним об’єктом до  Переліку 

земельних ділянок комунальної власності, право оренди яких виставляється на 

земельних торгах у формі аукціону окремими лотами у 2021-2022 роках на 

території  Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області 
 

66. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ (Кузнецов) 
 

67. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ (Пархоменко С.) 
 

68. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ (Пархоменко  Г.) 
 

69. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ (Іванченко) 
 

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

відведення земельної ділянки у власність для ведення ОСГ (Провозьон) 
 

71. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки (19,5616 га) 

 

72. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення ОСГ (Линник) 

 

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

відведення земельної ділянки у власність для ведення ОСГ (Самоквас)  

 

74. Про заміну сторони «Орендаря» в договорі оренди від 06.11.2006 року                 

(ПрАТ Київстар) 

 

75. Про укладання договору оренди землі на невитребувані частки (паї) ПСП 

«Діана»   

 

76. Про передачу в оренду на безконкурентных засадах земельної ділянки 

комунальної власності ПСП «Діана»   
 

 

 


