
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LVІІ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25 липня  2019 року                                                               №999 - VIІ       

 «Про затвердження  порядку 

денного LVІІ 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 LVІІ 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 

соціально – економічного розвитку Комсомольської  селищної ради на 

2016-2019 роки. 

3. 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. 

4. Про встановлення надбавки. 

5. Про внесення змін до структури та чисельності працівників апарату 

виконавчого комітету та бухгалтерії Комсомольської селищної ради на 

2019 рік, затвердженої ХLVІІІ сесією Комсомольської селищної ради VІІ 

скликання від 20 грудня 2019 року №835 - VІІ. 

6. Про затвердження статуту Слобожанського ЗДО №4. 

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

нежитлового приміщення, загальною площею 2,00кв.м.,  розташованого за   

адресою: Харківська область, Зміївський район,  смт. Слобожанське, вул. Ярослава 

Мудрого, будинок  № 12, з метою подальшого  розрахунку  орендної плати. 

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

нежитлових приміщень, загальною площею 59,20кв.м.,  розташованих за  

адресою: Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. Ярослава 

Мудрого, будинок № 6, з метою подальшого  розрахунку  орендної плати. 

9. Про затвердження Звіту з незалежної оцінки нерухомого майна, що належить до 

комунальної власності територіальної громади Комсомольської селищної ради, з 

метою подальшого  розрахунку  орендної плати. 



10. Про  продовження дії договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого) 

майна, що належить до комунальної власності територіальної громади 

Комсомольської селищної ради, від 01.08.2016р.,  укладеного з ТОВ «Контент 

Делавері Нетворк». 

11. Про надання ФОП Шапран А.Б. в строкове платне користування нежитлові 

приміщення, загальною площею 59,20кв.м., які розташовані за адресою: Харківська 

область, Зміївський район, смт. Слобожанське,  вул. Ярослава Мудрого, будинок 

№ 6(шість). 

12. Про надання Зміївській ТЕС ПАТ «Центренерго» в строкове платне користування  

індивідуально  визначене(нерухоме) майно, що належить до комунальної власності 

територіальної громади  Комсомольської селищної ради. 

13.  Про внесення змін та доповнень до Переліку об’єктів нерухомого майна, 

що належать до комунальної власності територіальної громади 

Комсомольської селищної ради, які планується надати в оренду у 

2019році, затвердженого рішенням XLIX сесії Комсомольської селищної 

ради VII скликання від 31.01.2019 року, № 868-VII. 

14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Ковалевському  О. І. 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

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

16. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  в тимчасове користування на умовах оренди  ПРАТ «Дослідний 

електромонтажний завод» для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі. 

17. Про надання згоди на поновлення договору оренди земельної ділянки ФО 

– П Яговкіна В.Б. 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                     Д.М. Діхтяр 

 

 


