
 

У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Зміївський район 

Комсомольська селищна рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від «29 » січня  2018 року                                                                                        № 7 
«Про скликання ХХХІІІ сесії 

Комсомольської селищної ради VІI 

скликання» 

  

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Регламенту селищної ради: 

І. Скликати ХХХІІІ сесію Комсомольської селищної ради  VІI скликання та 

провести її засідання 08 лютого 2018  року о 16 годині в малій залі селищного 

Палацу культури  (смт. Слобожанське, вул. Ярослава Мудрого, 12). 

На розгляд сесії винести такі питання: 

1. Про звіт Комсомольського селищного голови за 2017 рік, у тому числі про 

роботу виконавчих органів Комсомольської селищної ради. 

2. Про затвердження плану роботи Комсомольської селищної ради на 2018 рік. 

3. Про затвердження звіту «Про виконання селищного бюджету за 2017 рік». 

4. Про внесення змін до рішення ХХХІІ сесії Комсомольської селищної ради VІI 

скликання  від 21.12.2018 року №558-VІI «Про селищний бюджет на 2018 

рік». 

5. Про внесення змін до Заходів на 2018 рік до Програми розвитку фізичної 

культури та спорту на території Комсомольської  селищної ради на 2016-2019 

роки. 

6. Про внесення змін до Заходів на 2018 рік до Програми соціально – 

економічного розвитку Комсомольської  селищної ради на 2016-2019 роки. 

7. Про внесення змін до рішення ХХХІ сесії Комсомольської селищної ради VІІ 

скликання «Про здійснення допорогових закупівель товарів» від 30.11.2017 

року №538 – V. 

8. Про затвердження звіту про виконання заходів на 2017 рік до Програми 

розвитку земельних відносин по Комсомольській селищній раді на 2012 – 

2017 роки. 

9. Про затвердження звіту про виконання заходів на 2017 рік до Програми 

розвитку фізичної культури та спорту на території Комсомольської  селищної 

ради на 2016-2019 роки. 

10. Про затвердження звіту про виконання заходів на 2017 рік до Програми 

соціально – економічного розвитку Комсомольської  селищної ради на 2016-

2019 роки. 

11. Про затвердження звіту про виконання заходів на 2017 рік до Програми 

культурно – мистецьких заходів Комсомольської  селищної ради на 2016-2019 

роки. 



12. Про затвердження звіту про виконання заходів на 2017 рік до Програми 

соціального захисту населення Комсомольської  селищної ради на 2016-2019 

роки. 

13. Про затвердження звіту про виконання заходів на 2017 рік до Програми 

відшкодування втрат у разі затвердження виконавчим комітетом 

Комсомольської селищної ради тарифів на житлово-комунальні послуги 

нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво 

(надання) на 2017 – 2020 роки. 

14. Про виконання Програми розвитку, енергозбереження та благоустрою 

територій населених пунктів Комсомольської селищної ради на 2016 – 2017 

роки.  

15. Про виконання Програми реформування і розвитку  житлово – комунального 

господарства Комсомольської селищної ради на 2016 – 2017 роки. 

16. Про присвоєння чергового рангу селищному голові Діхтяр Д.М. 

17. Про встановлення надбавки. 

18. Про визначення такою, що втратила чинність, частини рішення VІІ сесії 

Комсомольської селищної ради VІ скликання від 03.02.2011 р. №98 – VІ. 

19. Про встановлення вартості харчування дітей та батьківської плати у 

дошкільних навчальних закладах, які належать Комсомольській селищній 

раді. 

20. Про затвердження детального плану території обмеженого вул. С.Закори, вул. 

Лермонтова, вул. Ціолковського в смт. Слобожанське Зміївського району 

Харківської області. 

21. Про затвердження детального плану території 15 квартал обмеженого вул.. 

Лермонтова, вул.. Ціолковського та залізничною колією в смт. Слобожанське 

Зміївського району Харківської області. 

22. Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території 

Комсомольської селищної ради в новій редакції. 

23. Про  затвердження Переліку об’єктів  нерухомого майна, що належать до  

комунальної власності територіальної громади Комсомольської селищної 

ради, які планується надати  в оренду у 2018 році. 

24. Про затвердження переліку земельних ділянок під об’єктами  нерухомого 

майна несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу у 2018 

році. 

25. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського  призначення гр. 

Жерневській О.П. та гр. Денчик В.С. 

26. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної  

грошової оцінки земель смт Слобожанське. 

27. Про надання згоди на поновлення договору оренди земельної ділянки ФО –П 

Шеліховському В.М. 

28. Про надання згоди на поновлення договору оренди земельної ділянки ФО –П 

Яговкіну В. Б. 

29. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування  індивідуального  

гаражу  з правом  подальшої приватизації гр. Набоці В.С. 

30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування  індивідуального  

гаражу  з правом  подальшої приватизації гр. Семеновій М.М. 



31. Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою щодо відведення  

земельної  ділянки для ведення комерційної діяльності  (обслуговування 

нежитлової будівлі (кіоска-магазина))   на умовах оренди  гр. Зимовому М.В. 

32. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Миндар С.І. із земель сільськогосподарського призначення 

(угіддя-рілля) комунальної власності,  що перебувають в запасі в межах смт. 

Слобожанське для будівництва індивідуальних гаражів. 

33. Про затвердження технічної документації  із землеустрою  щодо 

встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  

будівництва та обслуговування жилового будинку, господарських будівель і 

споруд гр. Декусар В.С., гр. Декусар О.М. 

34. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у постійне користування зі зміною цільового призначення Комунальному 

підприємству «Комунальник» для будівництва та обслуговування будівель 

закладів комунального обслуговування (для обслуговування  цвинтаря 

(кладовища)). 

35. Про внесення змін до Положення про надання одноразової адресної грошової 

допомоги громадянам Комсомольської селищної ради.  

36. Інші питання. 

ІІ. Виконавчому апарату селищної ради це розпорядження довести до відома 

депутатів селищної ради. 

 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                            Д.М.Діхтяр  


