
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

ХХХІІ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

«21» грудня  2017 року                                               №556 - VIІ       
 «Про затвердження  порядку 

денного ХХХІІ 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 ХХХІІ сесії Комсомольської селищної ради VIІ 

скликання такий порядок денний: 

1. Про внесення змін до рішення ХVІ сесії Комсомольської селищної ради VІI 

скликання  від 22.12.2016 року №337-VІI «Про селищний бюджет на 2017 рік». 

2. Про селищний бюджет на 2018 рік. 

3. Про розміщення у 2018 році тимчасово вільних коштів селищного бюджету на 

депозитних рахунках у банках.  

4. Про затвердження структури та чисельності працівників апарату виконавчого 

комітету та бухгалтерії Комсомольської селищної ради на 2018 рік.  

5. Про затвердження  заходів на 2018 рік до Програми культурно – мистецьких 

заходів Комсомольської селищної ради на 2016 -2019 роки. 

6. Про затвердження  заходів на 2018 рік до Програми розвитку фізичної 

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

роки. 

7. Про затвердження  заходів на 2018 рік до Програми соціального захисту 

населення Комсомольської селищної ради на 2016 -2019 роки. 

8. Про затвердження  заходів на 2018 рік до Програми розвитку земельних 

відносин по Комсомольській селищній раді на 2018-2022 роки . 

9. Про затвердження  заходів на 2018 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. 

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

допомоги громадянам Комсомольської селищної ради. 

11. Про  розгляд  листа  Комунального підприємства  «Комунальник». 

12. Про розгляд листа КП КЗ «Слобожанський селищний Палац культури». 

13. Про розгляд заяви Фізичної особи – підприємця Коробка Євгена Борисовича. 

14. Про розгляд заяви гр. Мартинюк Л.Я. 



15. Про затвердження технічної документації  із землеустрою  щодо встановлення  

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 

Чубаровій В. Г. 

16. Про розгляд заяви гр. Сисенко І.І. 

17. Про внесення змін та доповнень додатку №2 до рішення ХХ сесії 

Комсомольської селищної ради  VІІ скликання від 23 березня 2017 року  №398 

- VІІ «Про затвердження Довгострокової програми природоохоронних заходів 

Комсомольської селищної ради  на 2017 -2020 роки. 

18. Про внесення змін та доповнень до заходів на 2017 рік до Програми розвитку 

фізичної культури та спорту на території Комсомольської селищної ради на 

2016 -2019 роки. 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                 Д.М. Діхтяр 

 

  


