
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

ХХХІV сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

«01» березня  2018 року                                               №614 - VIІ       
 «Про затвердження  порядку 

денного ХХХІV 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 ХХХІV 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 Програми розвитку житлово – комунального 

господарства Комсомольської селищної ради на 2018 – 2019 роки, затвердженої 

рішенням ХХХІ сесії Комсомольської селищної ради VІI скликання  від 30 

листопада 2017 року №542-VІI. 

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 встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2018 рік при 

визначені вартості робіт по будівництву, реконструкції та капітальному ремонту 

об’єктів, що проводяться за рахунок коштів селищного бюджету та коштів 

підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності 

територіальної громади селищної ради. 

5. Про участь у обласному конкурсі міні – проектів розвитку територіальних громад 

«Разом у майбутнє» у 2018 році благодійної організації «Дитячий центр 

підтримки та розвитку національної культури і самодіяльності художньої 

творчості ЗДОНІ». 

6. Про участь у обласному конкурсі міні – проектів розвитку територіальних громад 

«Разом у майбутнє» у 2018 році громадського об’єднання «Харківська обласна 

асоціація спортивного танцю». 

7. Про участь у обласному конкурсі міні – проектів розвитку територіальних громад 

«Разом у майбутнє» у 2018 році ОСББ «Оксамит». 

8. Про участь у обласному конкурсі міні – проектів розвитку територіальних громад 

«Разом у майбутнє» у 2018 році ОСББ «Наш дім». 

9. Про участь у обласному конкурсі міні – проектів розвитку територіальних громад 

«Разом у майбутнє» у 2018 році ОСББ «Донець». 



10. Про участь у обласному конкурсі міні – проектів розвитку територіальних громад 

«Разом у майбутнє» у 2018 році ОСББ «Будинок 104». 

11. Про участь у обласному конкурсі міні – проектів розвитку територіальних громад 

«Разом у майбутнє» у 2018 році батьківської ради Слобожанського ДНЗ (ясла – 

садок) №1. 

12. Про участь у обласному конкурсі міні – проектів розвитку територіальних громад 

«Разом у майбутнє» у 2018 році батьківської ради Слобожанського ДНЗ (ясла – 

садок) №3.  

13. Про участь у обласному конкурсі міні – проектів розвитку територіальних громад 

«Разом у майбутнє» у 2018 році батьківської ради Слобожанського ДНЗ (ясла – 

садок) №7 «Колосок». 

14. Про розгляд листа КП «Комунальник» від 19.02.2018 р. №136. 

15. Про затвердження Комсомольської селищної цільової Програми розвитку 

цивільного захисту (цивільної оборони) на 2018 – 2019 роки. 

16. Про внесення  змін до рішення ХХХІ сесії Комсомольської селищної ради VІI 

скликання  «Про здійснення допорогових закупівель товарів» від 30.11.2017 року 

№538-VІI. 

17. Про надання згоди на прийняття майна до комунальної власності. 

18. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури та спорту на 

території Комсомольської селищної ради на 2016 – 2019 роки. 

19. Про внесення змін до Заходів до Програми розвитку фізичної культури та спорту 

на території Комсомольської селищної ради на 2016 – 2019 роки. 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                 Д.М. Діхтяр 

 

  


