
Перелік прийнятих рішень на 16 сесію 8 скликання

01.Про план роботи Миколаївської сільської ради на І півріччя 2022 року
02.Про надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим та учасникам 

ліквідації на ЧАЕС І категорії
03.Про внесення змін до рішення третьої сесії від 23.12.2020 року № 39 «Про 

бюджет Миколаївської сільської  територіальної громади на 2021рік»
04.Про затвердження переліку об‘єктів та видів безоплатних суспільно-корисних

громадських робіт, на яких відбуватимуть кримінальне покарання  та 
адміністративне стягнення у вигляді безоплатних суспільно корисних 
громадських робіт засуджені та адмінпокарані на 2022 рік

05.Про визначення переліку об‘єктів та видів оплачуваних суспільно-корисних 
робіт на яких відбуватимуть адміністративні стягнення у вигляді оплачуваних
суспільно-корисних робіт адмінпокарані на 2022 рік

06.Про затвердження Порядку організації харчування дітей у закладах загальної 
середньої освіти, дошкільної освіти Миколаївської сільської ради Сумського 
району у 2022 році

07.Про  організацію  харчування  учнів  закладів  загальної  середньої  освіти  та
вихованців  закладів  дошкільної  освіти  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району у 2022 році

08.Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2022 рік»
09.Про затвердження Програми перевезення педагогічних працівників 

на 2022 рік»
10.Про внесення змін до  Програми «Безпечне та якісне харчування в закладах

освіти Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021-2023 роки»
11.Про  внесення  змін  до  штатного  розпису  КЗ  «Центр  позашкільної  освіти»

Миколаївської сільської ради 
12.Про затвердження Програми перевезення працівників сільської ради на 2022

рік
13.Про  затвердження  Програми  інформатизації  Миколаївської  сільської  ради

Сумського району на 2022 рік
14.Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування на території

Миколаївської сільської територіальної громади на 2022 рік
15.Про  затвердження  Програми  сприяння  розвитку  безоплатної  правової

допомоги  населенню   Миколаївської  сільської  територіальної  громади  на
2022 - 2025 роки

16.Про  затвердження  Програми  відшкодування  компенсації  за  перевезення
окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального
користування автомобільним транспортом по Миколаївської  сільської  ради
на 2022 рік

17.Про затвердження Програма розвитку культури на 2022 рік
18.Про затвердження Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини на

2022-2024 роки на території Миколаївської сільської ради
19.Про  затвердження  Програми  перевезення  працівників  Комунального

некомерційного  підприємства  Миколаївської  сільської  ради  «Амбулаторія
загальної практики сімейної медицини Різдва Пресвятої Богородиці на 2022
рік
Богородиці



20.Про затвердження Програми місцевих стимулів  для працівників комунальних
некомерційних підприємств Миколаївської сільської ради на 2022 рік

21.Про затвердження Програми  Фінансової підтримки та розвитку комунальних
некомерційних підприємств Миколаївської сільської ради Сумського району
по наданню первинної медичної допомоги населенню на 2022 рік

22.Про виконання програм 2021 року та скасування діючих програм сільської
ради

23.Про  затвердження  Положення  про  призначення,  за  призові  спортивні
досягнення у  2022  році,  заохочувальної  стипендії  спортсменам вихідцям з
території Миколаївської сільської ради

24.Про  визначення  замовника  будівництва  по  об’єкту  будівництва
«Реконструкція стадіону (футбольного поля та бігової доріжки) в Северинівка
Сумського району Сумської області»

25.Про внесення змін до рішення  «Про затвердження Програми «Фінансової
підтримки  га  розвитку  комунальних  некомерційних  підприємств
Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  по  наданню  первинної
медичної допомоги населенню на 2021 рік»

26.Про внесення змін до Фінансового плану на 2021 рік КНП МСР «АЗПСМ
Різдва Пресвятої Богородиці».

27.Про внесення змін до Фінансового плану на 2021 рік КНП МСР «АЗПСМ
с. Постольне».

28.Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в постійне користування (площа 18,8911га)

29.Про відмову в затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в постійне користування (площа 1,8471 га)

30.Про відмову в затвердженні проекту землеустрою  щодо відведення земельної
ділянки в постійне користування (площа 10,4309 га)

31.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж  земельних   ділянок  в  натурі  (на  місцевості)  для  будівництва  і
обслуговуванням  житлового  будинку,   господарських  будівель  і  споруд
(Коленько Н.М.)

32.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж  земельних   ділянок  в  натурі  (на  місцевості)для  будівництва  і
обслуговуванням житлового будинку, господарських будівель і споруд та для
ведення особистого селянського господарства (Забуга В.М.)

33.Про добровільну відмову від права  користування земельною ділянкою 
(Дунай С.П.)

34.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки (Зоренко Ю.А.)

35.Про  затвердження  технічної  документації  із    землеустрою   щодо  поділу
земельної ділянки (площею 11,5077 га)

36.Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення ОСГ (Харченко В.В.)

37.Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки (Князєва В.Г.)

38.Про  відмову  в  наданні  дозволу  на  розробку  технічної  документації  щодо
поділу та об'єднання земельної ділянки сільськогосподарського призначення
комунальної власності (Сапченко І.Р.)



39.Про затвердження  технічної  документації  із    землеустрою   щодо поділу
земельної ділянки (площа 15,6149 га)

40.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки (Федірко)

41.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки (Матвієнко Р.)

42.Про добровільну відмову від права користування земельною ділянкою 
(Лотох Л.)

43.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки (Лотох Н.)

44.Про  добровільну  відмову  від  права  користування  земельною  ділянкою
(Барсукова)

45.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки (Герасименко)

46.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки (Красуля)

47.Про внесення змін до договору оренди землі від 10.10.2003 року (Саргсян)
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  відмову  в  наданні  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки (Карпенко)

60.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки (Гончаренко)

61.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки (Скорик)

62.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки (Тверезовський)

63.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки (Тверезовська) 

64.Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки (Могиленко)

65.Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  із  землеустрою
щодо  поділу  земельно  ділянки  сільськогосподарського  призначення
комунальної власності (Поздняк)

66.Про  відмову  в  наданні  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки (Cеверин)


