
Перелік додаткових проєктів рішень 16 сесії 8 скликання 

 

33. Про затвердження технічної документації із   землеустрою   щодо поділу  

земельної ділянки (площа 15,6149 га) 

  

34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки (Федірко) 

 

35. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Матвієнко Р.) 

 

36. Про добровільну відмову від права користування земельною ділянкою 

(Лотох Л.) 

  

  

37. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо  

відведення земельної ділянки (Лотох Н.) 

   

38. Про добровільну відмову від права користування земельною ділянкою 

(Барсукова) 

 

39. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Герасименко) 

    

40. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Красуля) 

   

41. Про затвердження Положення про призначення, за призові спортивні 

досягнення у 2022 році, заохочувальної стипендії спортсменам вихідцям з 

території Миколаївської сільської ради 

 

42. Про визначення замовників будівництва по об’єкту будівництва   

«Реконструкція стадіону (футбольного поля та бігової доріжки) в                                    

с. Северинівка Сумського району Сумської області» 

 

43. Про план роботи Миколаївської сільської ради на І півріччя 2022 року 

 

44. Про внесення змін до договору оренди землі від 10.10.2003 року 

(Саргсян) 

 

45. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту 

 

46. Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад 

47. Про затвердження Положення про Грамоту, Почесну Грамоту та Подяку 

Миколаївської сільської ради 

 



48. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності 

(під баштою Рожновського в с. Миколаївка) 

 

49. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності 

(під баштою Рожновського в с. Миколаївка) 

 

50. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності 

(під баштою Рожновського в с. Рогізне) 

 

51. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності 

(під баштою Рожновського в с. Постольне) 

 

52. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності 

(під баштою Рожновського в с. Кекине) 
 

53. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності 

(під баштою Рожновського в с. Кекине) 

 

54. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності 

(під баштою Рожновського в с. Кровне) 

 

55. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності 

(під баштою Рожновського в с. Кровне) 

 

56. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності 

(під баштою Рожновського в с. Капітанівка) 

 

57. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності 

(під об’єктом КТП в с. Степаненкове) 

          
 

58. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Каменська)  

 

59. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Карпенко) 

   


