
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LІV сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 травня  2019 року                                                        № 940 - VIІ       

 «Про затвердження  порядку 

денного LІV 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 LІV сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ скликання такий порядок денний: 

1. Про затвердження звіту «Про виконання селищного бюджету за 1 квартал 

2019 року» 

2.  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». 

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 та доповнень до додатку рішення L сесії 

Комсомольської селищної ради VІІ скликання від 21 лютого 2019 року  № 

878-VІІ «Про затвердження обсягів фінансування та заходів Програми 

фінансової підтримки комунальних підприємств Комсомольської  

селищної ради на 2019-2020 роки. 

5. Про затвердження Переліку об’єктів нерухомого майна комунальної 

власності територіальної громади Комсомольської селищної ради.  

6. Про надання згоди на списання з балансу Комсомольської селищної ради 

основних засобів. 

7. Про прийняття комунального майна (газових балонів) з балансу КП КЗ 

«Слобожанський селищний Палац культури». 

8. Про передачу комунального майна (газових балонів) на баланс КП 

Комунальник. 

9. Про надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної 

громади Комсомольської селищної ради від Зміївської ТЕС ПАТ 

«Центренерго» основних засобів, інших необоротних матеріальних 

активів, малоцінних, швидкозношуваних предметів та інших товарно – 

матеріальних цінностей дошкільних навчальних закладів №4 та №6. 



10. Про внесення змін та доповнень до додатку №1 рішення ІX сесії  

Комсомольської   селищної   ради VІI скликання    від    21.04.2016 р.   

№175-VІІ   «Про    затвердження впорядкування адресації об’єктів 

розташованих на території смт. Слобожанське». 

11. Про виділення в натурі (на місцевості) і передачу у власність земельної 

частки (паю) реформованого КСП «Шебелинське» гр. Поповій Ю.І. 

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Гончар Л.Б. 

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Соболєвій Н.С. 

14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Борзенець Л.Д. 

15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. 

Москалець М.І. 

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

Дудці  Т.М. 

17. Про надання згоди на поновлення договору оренди земельної ділянки 

фермерському господарству «Кегечівське». 

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

Горищуку  Р.В. 

19. Про надання дозволу на розробку технічної документації з нормативної  

грошової оцінки земель сел. Донець. 

 
 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                     Д.М. Діхтяр 


