
УКРАЇНА 

Харківська область 

Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

              

 Р І Ш Е Н Н Я                    
 

« 03  »  липня 2018 року                                  № 201                           
   
Про створення комісії з питань 

черговості 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 . 

 

 Відповідно до 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, затвердженого 

рішенням XL сесії Комсомольської селищної ради VII скликання від 21.06.2018 

року № 733- VII, керуючись ст. 31, ст.33,  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  виконком 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити комісії з питань черговості 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 та за затвердити її персональний склад (додаток 1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради  

Куценко Г.О. 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                        Діхтяр Д.М. 
 

 

                                                                                                             



     Додаток 1  

                                                                                                            до рішення виконавчого комітету  

                                                                                                            Комсомольської селищної ради 

                                                                                                             від  03липня 2018 року № 201 

 

 

 

 

Склад  

 комісії з питань черговості 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. 

 

 

1 Куценко Галина Олександрівна Секретар ради, голова комісії 

 

2 Дубнюк Микола Миколайович Заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчого органу, 

заступник голови комісії 

 

3 Пивовар Оксана Володимирівна Спеціаліст І категорії – 

землевпорядник Комсомольської 

селищної ради, секретар комісії 

 

 Члени комісії: 

4 Кривеженко Віра Василівна Спеціаліст І категорії – юрисконсульт 

Комсомольської селищної ради 

5 Білевіч Олександр Віцентійович Депутат Комсомольської селищної 

ради 

 

6 Юнашев Володимир Олександрович Депутат Комсомольської селищної 

ради 

 

7 Євченко Євген Станіславович Депутат Комсомольської селищної 

ради 

 

 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                        Діхтяр Д.М. 

  
 


