
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LІІІ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25 квітня  2019 року                                                        № 914 - VIІ       

 «Про затвердження  порядку 

денного LІІІ 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 LІІІ 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 внесення змін та доповнень до заходів на 2019 рік до Програми 

розвитку земельних відносин по Комсомольській селищній раді на 2018-

2022 роки. 

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

соціально – економічного розвитку Комсомольської  селищної ради на 

2016-2019 роки. 

4. Про внесення змін до заходів на 2019 рік до Програми відшкодування 

втрат у разі затвердження виконавчим комітетом Комсомольської 

селищної ради тарифів на житлово-комунальні послуги нижчими від 

розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) на 

2017 – 2020 роки. 

5. Про внесення змін до Програми соціального захисту населення 

Комсомольської селищної ради на 2016 – 2019 роки. 

6. Про внесення змін до заходів на 2019 рік до Програми соціального захисту 

населення Комсомольської селищної ради на 2016 -2019 роки. 

7. Про внесення змін та доповнень до додатку № 2 до рішення XX сесії 

Комсомольської селищної ради VІІ скликання від 23 березня 2017 року  

№398-VІІ «Про затвердження Довгострокової  програми 

природоохоронних заходів Комсомольської селищної ради на 

2017-2020 роки». 

8. Про норми надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на 

території Комсомольської селищної ради. 



9. Про прийняття до комунальної власності нерухомого майна (нежитлова 

будівля «Їдальня») за адресою: смт Слобожанське, вул. Спортивна, 15. 

10. Про прийняття до комунальної власності нерухомого майна (нежитлова 

будівля «Їдальня») за адресою: смт Слобожанське, вул. Горького, 3. 

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

площею  28,54 кв.м., у тому числі частина приміщень загального користування 

площею 9,14кв.м., які розташовані за адресою: Харківська область, Зміївський 

район, смт. Слобожанське,  вул. Дружби, будинок №6, ФОП Костенко А.В. 

12. Про розгляд листа АТ «Харківобленерго» щодо дострокового розірвання 

договору оренди. 

13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. Вороні 

Л.І. 

14. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної  

грошової оцінки земель сел. Благодатне. 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Черняєву С.О. 

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Поротову В.С. 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Буряк В.Г. 

18. Про надання згоди на поновлення  договору оренди земельної ділянки ФО-

П Шеліховському В.М. 

19. Про надання згоди на поновлення  договору оренди земельної ділянки ФО-

П Шеліховському В.М. 

20. Про надання згоди на поновлення договору оренди земельної ділянки ФО-

П Пивовару Л.Л. 

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

Кривоносу В.А. 

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

Оклею В. М. 

23. Про надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в 

суборенду. 

24. Про надання в тимчасове користування ,на умовах оренди  земельних 

ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, із 

земель сільськогосподарського призначення(рілля) за рахунок 

невитребуваних земельних часток (паїв) членів реформованого КСП 

«Шебелинське» фермерському господарству Строгого О.Ф. 

25. Про внесення змін  до плану діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів Комсомольської селищної ради на 2019 рік. 

 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                     Д.М. Діхтяр 


