
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LІІ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

21 березня  2019 року                                                        №901  - VIІ       

 «Про затвердження  порядку 

денного LІІ 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 LІІ 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 виплату виногороди до Державного свята 8 березня. 

3. Про передачу Комунального майна (рекламних конструкцій) на баланс КП 

Комунальник. 

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 та доповнень до Заходів на 2019 рік до Програми 

культурно – мистецьких заходів Комсомольської селищної ради на 2016-

2019 роки. 

6. Про внесення змін та доповнень до заходів на 2019 рік до Програми 

розвитку земельних відносин по Комсомольській селищній раді на 2018-

2022 роки. 

7. Про встановлення розміру ставки туристичного збору на території     

Комсомольської селищної ради. 

8. Про затвердження Звіту з незалежної оцінки нерухомого майна, а саме: 

нежитлових приміщень, загальною площею 28,54 кв. м., у тому числі 

частини приміщень загального користування площею 9,14 кв.м., 

розташованих за адресою: Харківська область, Зміївський район, смт. 

Слобожанське, вул. Дружби, будинок №6, з метою подальшого розрахунку 

орендної плати. 



9.  Про затвердження Звіту з незалежної оцінки нерухомого майна, а саме: 

нежитлових приміщень, підвалу, загальною площею 120,4 кв. м., 

розташованих за адресою: Харківська область, Зміївський район, смт. 

Слобожанське, вул. Культури, будинок №8, з метою подальшого 

розрахунку орендної плати. 

10. Про  продовження дії договору оренди нежитлових приміщень підвалу, загальною 

площею 120,4 кв.м., які розташовані за адресою: Харківська область, Зміївський 

район, смт. Слобожанське, вул. Культури, будинок  №8 (вісім), укладеного між 

Комсомольською селищною радою та ТОВ Фірма «Посад»  25  квітня  2016 року. 

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

Овдієнко В.П. 

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

Михайленко М.О. 

 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                     Д.М. Діхтяр 


