
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

ХLІ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

19 липня  2018 року                                                              № 741 - VIІ  
 

Про затвердження  порядку 

денного ХLІ 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 ХLІ 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 внесення змін до Заходів на 2018 рік до Програми розвитку 

фізичної культури та спорту на території Комсомольської  селищної ради на 

2016-2019 роки. 

4. Про внесення змін до Положення про надання одноразової адресної 

грошової допомоги громадянам Комсомольської селищної ради.  

5. Про внесення змін до Заходів на 2018 рік до Програми соціального 

захисту населення Комсомольської селищної ради на 2016 -2019 роки. 

6. Про передачу комунального майна (лавок, урн для сміття) з балансу 

Комсомольської селищної ради на баланс КП «Комунальник». 

7. Про передачу комунального майна (лавок) з балансу Комсомольської 

селищної ради на баланс ОСББ «Оксамит».  

8. Про передачу комунального майна (лавок) з балансу Комсомольської 

селищної ради на баланс ОСББ «ТЕМ».  

9. Про передачу комунального майна (лавок) з балансу Комсомольської 

селищної ради на баланс ОСББ «Будинок 104».  

10.  Про передачу комунального майна (лавок) з балансу Комсомольської 

селищної ради на баланс ОСББ «Будинок 103». 



11.  Про передачу комунального майна (лавок) з балансу Комсомольської 

селищної ради на баланс ОСББ «Наш дім».  

12.  Про передачу комунального майна (лавок) з балансу Комсомольської 

селищної ради на баланс ОСББ «Електромонтажник».  

13.  Про передачу комунального майна (лавок, урн для сміття) з балансу 

Комсомольської селищної ради на баланс  ОСББ «Донець».  

14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  у власність для  будівництва індивідуальних гаражів  гр. Польшкової 

Т.М. 

15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів гр. Срібному 

В.М. 

16. Про надання в строкове платне користування нежитлові приміщення, 

загальною площею 43,6 кв.м., які розташовані за адресою: Харківська область, 

Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. Ярослава Мудрого, будинок №6 

(шість), ФОП Шишка В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                     Д.М. Діхтяр 


