
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

L сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

21 лютого  2019 року                                                        № 876 - VIІ       

 «Про затвердження  порядку 

денного L 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 засіданні чергової L сесії Комсомольської селищної 

ради VIІ скликання такий порядок денний: 

1. Про внесення змін до рішення ХLVІІІ сесії Комсомольської 

селищної ради VІI скликання  від 20.12.2018 року №829 - VІI «Про 

селищний бюджет на 2019 рік». 

2. Про затвердження обсягів фінансування та заходів Програми 

фінансової підтримки комунальних підприємств Комсомольської  

селищної ради на 2019-2020 роки. 

3. Про внесення змін та доповнень до додатку до рішення ХХХІV 

сесію Комсомольської селищної ради  VІI скликання від 1 березня 

2018 року №629 – VІI «Про затвердження Комсомольської селищної 

цільової Програми розвитку цивільного захисту (цивільної оборони) 

на 2018 – 2019 роки». 

4. Про внесення змін та доповнень до Заходів на 2019 рік до Програми 

соціально – економічного розвитку Комсомольської  селищної ради 

на 2016-2019 роки. 

5. Про внесення змін до Програми розвитку фізичної культури та 

спорту на території Комсомольської  селищної ради на 2016-2019 

роки.  

6. Про внесення змін до заходів на 2019 рік до Програми розвитку 

фізичної культури та спорту на території Комсомольської  селищної 

ради на 2016-2019 роки. 

7. Про внесення змін та доповнень до Заходів на 2019 рік до Програми 

культурно – мистецьких заходів Комсомольської селищної ради на 

2016-2019 роки. 

8. Про граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, 

меблів, іншого обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання 



і утримання мобільних телефонів установами та організаціями, які 

утримуються за рахунок Комсомольського селищного бюджету. 

9. Про передачу комунального майна (гостьових парковок) на баланс 

КП «Комунальник». 

10. Про передачу комунального майна (дерев, кущів (парковки)) на 

баланс КП «Комунальник». 

11. Про внесення змін до додатку 1 до рішення ХL сесії Комсомольської 

селищної ради VII скликання  від 21.06.2018 р. №730- VII « Про 

встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 

рік.» 
12. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва  індивідуальних 

гаражів   гр. Гончар Л.Б. 

13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва  індивідуальних 

гаражів   гр. Соболєвій Н.С. 

14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва  індивідуальних 

гаражів   гр. Ковалевскому О.І. 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для  індивідуального гаражного будівництва  гр. 

Пархоменко М.В. 

16. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  в тимчасове користування на умовах оренди  для 

розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних 

будівель та споруд будівельних організацій та підприємств ВПП 

«Укренергомеханізація». 

17. Про надання згоди на поновлення договору оренди земельної 

ділянки ФО-П Коплик Л.І. 

18. Про надання згоди на поновлення договору оренди земельної 

ділянки гр. Овдієнко В.П. 

19. Про надання згоди на поновлення договору оренди земельної 

ділянки гр. Дуб Н.П. 

20. Про надання згоди на поновлення договору оренди земельної 

ділянки ФО –П  Пожуєву І.О. 

21. Про надання згоди на поновлення договору оренди земельної 

ділянки гр. ФО-П Валєжній І.Г. 

22. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної 

громади Комсомольської селищної ради від ПАТ «Центренеро» 

Зміївської ТЕС об’єкту нерухомо майна (нежитлова будівля «Їдальня») за 

адресою: смт. Слобожанське, вул. Спортивна, 15. 
 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                     Д.М. Діхтяр 


