
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 
ХХХІХ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

«17» травня  2018 року                                                              №701   - VIІ       

 «Про затвердження  

порядку денного ХХХІХ 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 ХХХІХ 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 Заходів на 2018 рік до Програми культурно – 

мистецьких заходів  Комсомольської селищної ради на 2016 – 2019 роки. 

4. Про внесення змін до Заходів на 2018 рік до Програми розвитку фізичної 

культури та спорту на території Комсомольської селищної ради на 2016 – 

2019 роки. 

5. 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». 

6. Про передачу  комунального майна (обеліску, пам’ятнику та знаку) на 

баланс КП «Комунальник». 

7. Про передачу  комунального майна (дерев та кущів (парковки)) на баланс 

КП «Комунальник». 

8. Про передачу  комунального майна (дитячого майданчика) на баланс КП 

«Комунальник». 

9. Про передачу  комунального майна (дитячого майданчика) на баланс 

ОСББ «Електромонтажник». 



10. Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), 

алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами 

господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на території 

Комсомольської селищної ради. 

11. Про розгляд листа директора ТОВ «Евроенергоремонт» Горобей К.В. 

12. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. Шишову 

С.Д. 

13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. Лукінову 

В.Ф. 

14. Про надання згоди на поновлення договору оренди земельної ділянки гр. 

Дудки Т.М. 

15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою по формуванню 

території і встановленню (зміні) меж селища Донець Зміївського району 

Харківської області. 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                     Д.М. Діхтяр 


