
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

ХLVІ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22 листопада  2018 року                                                        № 796 - VIІ       

 «Про затвердження  

порядку денного ХLVІ 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 ХLVІ сесії Комсомольської селищної 

ради VIІ скликання такий порядок денний: 

1. Про затвердження звіту «Про виконання селищного бюджету за 9 місяців 

2018 року». 

2. 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». 

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

соціально – економічного розвитку Комсомольської  селищної ради на 

2016-2019 роки. 

4. Про передачу витрат по незавершеному будівництву. 

5. Про надання дозволу  на списання автотракторної техніки з балансу 

комунального підприємства «Донець». 

6. Про затвердження плану діяльності з підготовки  проектів регуляторних актів 

Комсомольської   селищної ради  на  2019 рік. 

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

нежитлових  приміщень, загальною площею 238,8кв.м.,   розташованих за   

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

будинок  №6, з метою подальшого  розрахунку  орендної плати. 

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

площею  238,8кв.м., які розташовані за адресою: Харківська область, Зміївський 

район, смт. Слобожанське,  вул. Дружби, будинок №6(шість), АТ 

«МЕГАБАНК». 

9. Про припинення дії  рішення виконкому Комсомольської селищної ради 

від 09.12.1999 р. № 233  „Про приватизацію земельної  ділянки для 

обслуговування індивідуального гаражу ” 

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

П Зубареву В.В. 



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

П Демків А.М. 

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

П Чеботарьовій Р.П.. 

13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. Буряк В. 

Г. 

14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. 

Бережному С.В. 

15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. 

Крамаренко В.М. 

16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. Борзенець 

Л.Д. 

17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. Черняєву  

С.О. 

18. Про затвердження технічної документації  із землеустрою  щодо 

встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для  будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд гр. Подобіної Н.М. 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для  будівництва індивідуальних гаражів  гр. Лукінову В.Ф. 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для  будівництва індивідуальних гаражів  гр. Шишову С.Д. 

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для  будівництва індивідуальних гаражів  гр. Срібному В.А. 

22. Про припинення дії договору  оренди земельної ділянки гр. Галагана В.М. 

23. 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 оренди 

земельної ділянки для ведення комерційної діяльності (для обслуговування 

торгівельного кіоску з продажу продуктів харчування) гр. Капраловій В.П. 

24. Про розгляд заяви ФО-П Решетняка М.І. 

25. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення меж населеного 

пункту меж селища Донець Зміївського району Харківської області. 

26. Про розгляд клопотань гр. Мовчана Р.П. 

27. Про розгляд заяви Мартинюк Л.Я. 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                     Д.М. Діхтяр 


