
Перелік проєктів рішень 17 сесії 8 скликання 

 

01. Про бюджет Миколаївської сільської територіальної громади  

на 2022 рік 

 

02. Про дострокове припинення повноважень депутата Миколаївської 

сільської ради  

 

03. Про затвердження старости Кровненського старостинського округу №3 

Миколаївської сільської ради 

 

04. Про затвердження старости Северинівського старостинського округу №1 

Миколаївської сільської ради 

 

05. Про затвердження старости Постольненського старостинського округу 

№2 Миколаївської сільської ради 

 

06. Про приведення рангів посадових осіб місцевого самоврядування у 

відповідність до Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» 

 

07. Про внесення змін до рішення першої сесії восьмого скликання від 

02.12.2020 року № 13 «Про утворення виконавчого комітету сільської 

ради, визначення його кількісного складу та затвердження персонального 

складу» 

 

08. Про упорядкування умов оплати праці сільського голови Миколаївської 

сільської ради Сумського району  

 

09. Про упорядкування умов оплати праці секретаря Миколаївської сільської 

ради Сумського району  

 

10. Про упорядкування умов оплати праці спеціаліста І категорії 

 

11. Про внесення змін до рішення першої сесії восьмого скликання                              

від 02.12.2020 року № 07 «Про внесення змін до рішення 44 сесії  сьомого 

скликання від 23.12.2019 року № 16  «Про затвердження структури і 

загальної чисельності апарату виконавчих органів та структурних 

підрозділів Миколаївської сільської ради»» 

12. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту 

 

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

Миколаївської сільської  ради 

 

14. Про клопотання до Міністерства культури про закриття Руднівської 

сільської бібліотеки та Постольненської сільської бібліотеки 



 

15. Про призначення у 2022 році заохочувальної стипендії Свистуну О.О.  

 

16. Про призначення у 2022 році заохочувальної стипендії  

Великодному В.В.  

 

17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Дем’яненко В.І.) 

  

18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Шаповал Т.О.) 

                                  

19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Cирота О.Б.) 

  

20. Про добровільну відмову від права  користування земельною ділянкою 

(Бідненка М.В.) 

                                 

21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Бідненко Г.В.)       

                            

22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Бідненка М.В.)  

 

23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Майбороди С.Д.) 

                                           

24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Пархоменко К.А.) 

                                                                                  

25. Про добровільну відмову від права  користування земельною ділянкою 

(Скорик Р.В.) 

                                           

26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Скорика О.В.) 

                                     

27. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки водного фонду площею 0,9405 га (ТОВ «ВКФ «Клото») 

  

28. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки водного фонду площею 4,1562 га (ТОВ «ВКФ «Клото») 

 



29. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки водного фонду площею 32,1489 га (ТОВ «ВКФ 

«Клото») 

 

30. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки водного фонду площею 25,0005 га (ТОВ «ВКФ 

«Клото») 

 

31. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки водного фонду площею 4,8012 га (ТОВ «ВКФ «Клото») 

 

32. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки водного фонду площею 20,8509 га (ТОВ «ВКФ 

«Клото») 

  

33. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки водного фонду площею 25,5592 га (ТОВ «ВКФ 

«Клото») 

 

34. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки водного фонду площею 3,1461 га (ТОВ «ВКФ «Клото») 

 

35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки (площею 11,487 га) 

  

36. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Борисова Ю.В.)  

 

37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок натурі (на місцевості) 

пай (Князєва Г.)  

 

38. Про визначення місць знищення (знешкодження) вибухонебезпечних 

предметів (далі-ВНП), згідно вимого до місць знищення (знешкодження) 

ВНП на території Миколаївської сільської ради 

 

39. Про добровільну відмову від права  користування земельною ділянкою 

(Кузнєцова В.Ф.)  

 

40. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Кузнєцова А.І.) 

 



41. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (Вода В.Є.) 

 

42. Про затвердження технічної документації із   землеустрою   щодо поділу  

земельної ділянки (площею 21,0 га) 

 

43. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки для ведення сільськогосподарського 

призначення комунальної власності  (ТОВ «Родючисть Плюс») 

 

44. Про затвердження умов проведенняземельних торгів у формі аукціону з 

продажу прав оренди на земельну ділянку 
  

45. Про включення земельних ділянок 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) 

 

46. Про затвердження умов проведення земельних торгів у формі аукціону з 

продажу прав оренди на земельну ділянку 

 

47. Про затвердження умов проведення земельних торгів у формі аукціону з 

продажу прав оренди на земельну ділянку 

 

48. Про затвердження умов проведення земельних торгів у формі аукціону з 

продажу прав оренди на земельну ділянку 
 

 

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

відведення земельної ділянки (Моїсеєнко  М.Я.) 

 

50. Про надання згоди на організацію співробітництва територіальних 

громад. 
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