
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

ХLІІІ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

«27» вересня  2018 року                                                        №768  - VIІ       

 «Про затвердження  

порядку денного ХLІІІ 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 засіданні ХLІІІ 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 Додатку №1 до рішення ХІ сесії Комсомольської 

селищної ради VІI скликання від 23 червня 2016 року №230 – VІІ «Про 

затвердження положення про тендерний комітет Комсомольської селищної 

ради та його складу». 

4. Про внесення змін та доповнень до додатку №2 рішення ХІХ сесії 

Комсомольської селищної ради VІI скликання від 23 лютого 2017 року 

№380 – VІІ «Про затвердження Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств Комсомольської селищної ради на 2017 – 2018 

роки» 

5. Про передачу проектно – кошторисної документації за робочим проектом 

«Реконструкція полігону по захороненню твердих побутових відходів з 

будівництвом сміттєспалювального заводу, лінії сортування ТПВ, ділянки 

складування ТПВ, за адресою: смт. Слобожанське (Комсомольське), 

Зміївського району, Харківської області» з балансу Комсомольської 

селищної ради на баланс КП «Комунальник». 

6. Про внесення змін до Статуту Слобожанського ДНЗ №1 та затвердження 

Статуту у новій редакції. 

7. Про внесення змін до Статуту Слобожанського ДНЗ №3 та затвердження 

Статуту у новій редакції. 

8. Про внесення змін до Статуту Слобожанського ДНЗ №7 та затвердження 

Статуту у новій редакції. 



9. Про внесення змін до Статуту ДНЗ селища Донець та затвердження 

Статуту у новій редакції. 

10. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  для  будівництва індивідуальних гаражів  гр. Круглова С.М. 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                     Д.М. Діхтяр 


