
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

ХL сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

«21» червня  2018 року                                                              № 717  - VIІ       

 «Про затвердження  

порядку денного ХL сесії 

Комсомольської селищної 

ради VIІ скликання»            

       

           Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Комсомольська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

Затвердити для розгляду на ХL сесії Комсомольської селищної ради VIІ 

скликання такий порядок денний: 

1. Про внесення змін до рішення ХХХІІ сесії Комсомольської селищної ради 

VІI скликання  від 21.12.2017 року №558-VІI «Про селищний бюджет на 

2018 рік». 

2. Про внесення змін та доповнень до Заходів на 2018 рік до Програми 

соціально – економічного розвитку Комсомольської  селищної ради на 

2016-2019 роки.  

3. Про надання згоди на укладання Комсомольською селищною радою угоди 

про співпрацю з Німецьким товариством міжнародного співробітництва 

(GIZ), яке діє від імені Федерального міністерства економічного 

співробітництва та розвитку. 
4. Про затвердження Програми виявлення локації та ліквідації вогнищ 

карантинних рослин на території Комсомольської селищної ради на 2018 – 

2022 роки. 

5. Про затвердження заходів на 2018 рік до Програми виявлення локації та 

ліквідації вогнищ карантинних рослин на території Комсомольської 

селищної ради на 2018 – 2022 роки. 

6. Про безоплатну передачу ПЛ – 0,4 кВ ТП – 35 Палац культури з 

комунальної власності Комсомольської селищної ради у власність АТ 

«Харківобленерго». 

7. Про передачу  комунального майна (дерев та кущів) на баланс КП 

«Комунальник». 

8. Про передачу  комунального майна з балансу Комсомольської селищної 

ради  на баланс КП «Донець». 



9. Про внесення змін до рішення ХХХІХ сесії Комсомольської селищної ради 

VІI скликання «Про передачу  комунального майна (дерев та кущів 

(парковки)) на баланс КП «Комунальник» від 17.05.2018 р. №708 – VІI. 

10. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки на 2019 рік. 

11. Про встановлення транспортного податку на 2019 рік. 

12. Про встановлення ставок єдиного податку на 2019 рік. 

13. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 

рік. 

14. Про затвердження  Звіту з незалежної оцінки  нерухомого майна , а саме: 

нежитлових  приміщень, загальною площею 43,60кв.м., розташованих за   

адресою: Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. Ярослава 

Мудрого, будинок  № 6, з метою подальшого  розрахунку  орендної плати. 

15. Про надання в строкове платне користування нежитлові приміщення, загальною 

площею  19,65кв.м.,  в тому числі частина приміщень загального користування 

площею 6,25кв.м.,які розташовані за адресою: Харківська область, Зміївський 

район, смт. Слобожанське,  вул. С. Закори, будинок №32. 

16. Про затвердження   Положення про порядок надання земельних ділянок 

громадянам для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель 

комунальної власності на території населених пунктів Комсомольської 

селищної ради. 

17. Про надання згоди на поновлення договору оренди земельної ділянки ФО-

П Альтовської О.П. 

18. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою  

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

місцевості) та складання документів,  що посвідчують право спільної 

часткової  власності на земельну ділянку  для будівництва та  

обслуговування жилого будинку, господарчих будівель і споруд гр. 

Максименко О.М. та гр. Покладенко І.Г. 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для індивідуального гаражного будівництва  гр. Набоки В.С. 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для  будівництва індивідуальних гаражів гр. Семенової М.М. 

21. Про припинення дії рішення виконкому Комсомольської селищної ради 

від 09.12.1999 р. № 434 «Про приватизацію земельної  ділянки  для 

обслуговування індивідуального гаражу». 

22. Про припинення дії рішення виконкому  Комсомольської селищної ради 

від 19.11.1997 р. № 345 «Про приватизацію земельної  ділянки  для 

обслуговування індивідуального гаражу». 

23. Про припинення дії рішення виконкому Комсомольської селищної ради 

від 24.12.1999 р. № 489 «Про приватизацію земельної  ділянки  для 

обслуговування індивідуального гаражу». 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                     Д.М. Діхтяр 


