
УКРАЇНА 
КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області   

XXXIII  сесія  VII скликання 

РІШЕННЯ 

08   лютого  2018 року    №601-VII 
Про внесення  змін та доповнень до 
плану діяльності з підготовки проектів  

регуляторних актів Комсомольської селищної  

ради на 2018рік 
 

 

З метою впорядкування роботи Комсомольської селищної ради щодо 

державної регуляторної політики та регуляторної діяльності у 2018 році 

відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

керуючись ст. 7 п. 4 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», Комсомольська селищна рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни та доповнення в додаток № 1 рішення XXXI сесії 

Комсомольської селищної ради VII скликання «Про затвердження плану 

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Комсомольської селищної 

ради на 2018рік» від 30 листопада 2017р.,  № 545-VII, а саме: 

1.1. Доповнити додаток № 1  пунктом 7 (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 

комісію мандатну з питань депутатської діяльності, етики, законності і 

правопорядку (голова комісії Кишинський В.М.). 
 

 

 

 

 

Комсомольський селищний голова     Д.М.Діхтяр 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Додаток    

до рішення  XXXI  сесії  

Комсомольської селищної ради  

VII  скликання  від  11 листопада 

2017р.,  № 545-VII 
 

 

 

Зміни та доповнення до плану діяльності  з  підготовки  проектів регуляторних 

актів Комсомольської селищної ради на 2018 рік 

 
Види і назви проектів Цілі прийняття Відповідальні за 

розроблення 

проектів  

Строк 

підготовки 

проектів 

7. Проект рішення «Про 

затвердження Положення 

про порядок надання 

земельних ділянок 

громадянам для 

будівництва і 

обслуговування жилого 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за 

рахунок земель 

комунальної власності на 

території населених 

пунктів Комсомольської 

селищної ради. 
 

 
 

З метою запобігання 
зловживань на місцевому 

ринку земель, забезпечення 

доцільного, економічного 
та ефективного використа -

ння і розпорядження 

землями Комсомольської 

селищної  ради, задоволе  -
ння потреб територіальної 

громади та справедливої 

реалізації прав громадян на 
отримання земельної 

ділянки для будівництва 

індивідуального жилого 
будинку, господарських 

будівель і споруд 

відповідно до діючого 

законодавства України,  
визначення  порядоку 

надання земельних ділянок 

для будівництва і обслуго-
вування  жилого будинку, 

господарських будівель і 

споруд та ведення обліку 
громадян, які бажають 

отримати такі ділянки. 
 

Постійна комісія 

селищної ради  

-  з питань 

промисловості, 

будівництва, 

агропромислового 

комплексу, житлово-

комунального 

господарства, 

земельних відносин та 

екології 

 

I - II   

півріччя  

2018 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар Комсомольської селищної ради    Г.О.Куценко 


