
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 
ХХХVІІІ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
«26» квітня  2018 року                                                              №672  - VIІ       

 «Про затвердження  

порядку денного ХХХVІІІ 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 ХХХVІІІ 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 до Заходів на 2018 рік до Програми розвитку фізичної 

культури та спорту на території Комсомольської селищної ради на 2016 – 

2019 роки. 

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 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». 

5. Про внесення змін до рішення LХХІХ сесії Комсомольської селищної ради 

VІ скликання від 12.02.2015 року №1235 – VІ «Про утворення комісії по 

обрядам при виконкомі Комсомольської селищної ради». 

6. Про затвердження програми розвитку місцевого самоврядування 

Комсомольської селищної ради на 2018 – 2021 роки. 

7. Про передачу комунального майна з балансу Комсомольської селищної 

ради на баланс КП «Донець». 

8. Про передачу  комунального майна (огорожі та футбольних воріт (вул. 

Ціолковського, 18) на баланс ОСББ «ТЕМ». 

9. Про передачу  комунального майна (міні - футбольного поля) на баланс 

ОСББ «Наш дім». 

10. Про передачу  комунального майна (майданчика для вигулу домашніх 

тварин) на баланс КП «Комунальник». 



11. Про передачу  комунального майна (кущів (парк)) на баланс КП 

«Комунальник». 

12. Про передачу  комунального майна (пішохідних доріжок) на баланс КП 

«Комунальник». 

13. Про передачу  комунального майна (дитячих, спортивних та інших 

майданчиків та їх елементів) на баланс КП «Комунальник». 

14. Про передачу  комунального майна (дерев та кущів (майданчик для вигулу 

домашніх тварин)) на баланс КП «Комунальник». 

15. Про передачу  комунального майна (дерев та кущів (квартал №14)) на 

баланс КП «Комунальник». 

16. Про передачу  комунального майна (дерев та кущів (квартал №6)) на 

баланс КП «Комунальник». 

17. Про передачу  комунального майна (дерев (під’їзна автодорога до кварталу 

№15)) на баланс КП «Комунальник». 

18. Про передачу  комунального майна (дерев (Балаклійське шосе)) на баланс 

КП «Комунальник». 

19. Про передачу  комунального майна (дерев (квартал №16)) на баланс КП 

«Комунальник». 

20. Про передачу  комунального майна (гірлянда вулична) на баланс КП 

«Комунальник». 

21. Про передачу  комунального майна (дерев та кущів (квартал №4)) на 

баланс КП «Комунальник». 

22. Про прийняття квартир до комунальної власності. 

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

площею  14,60кв.м.,  в тому числі  приміщення загального користування площею 

2,30кв.м., які розташовані за адресою: Харківська область, Зміївський район, смт. 

Слобожанське,  вул. Ярослава Мудрого, будинок №6(шість), адвокату 

Філіпʼєвій В.В. 

24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів  гр. Круглову 

С.М. 

25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів  гр. Борзенець 

В.О. 

26. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  для будівництва та  обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  гр. Проценко А.С. 

27. Про надання згоди на поновлення договору оренди земельної ділянки ФО 

– П Клименко О.М. 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва  індивідуальних  гаражів гр. Дубнюка 

М.М. 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                     Д.М. Діхтяр 


