
 

УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LІХ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

24 вересня  2019 року                                                               №1028 - VIІ       

 «Про затвердження  порядку 

денного LХ 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 LХ сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ скликання такий порядок денний: 

1. Про затвердження звіту «Про виконання селищного бюджету за І півріччя 

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 внесення змін та доповнень до додатку рішення ХХХІV сесії 

Комсомольської селищної ради VІІ скликання від 1 березня 2018 року 

№629-VІІ «Про затвердження Комсомольської селищної цільової 

Програми розвитку цивільного захисту (цивільної оборони) на 2018 – 2019 

роки». 

6. Про затвердження актів приймання-передачі майна (дошкільні навчальні 

заклади № 4, № 6). 

7. Про затвердження актів приймання-передачі майна (основні засоби та 

товарно-матеріальні цінності дошкільних навчальних закладів № 4, № 6). 

8. Про затвердження акту приймання-передачі майна (їдальня за адресою: 

смт Слобожанське вул. Горького, б.3). 

9. Про затвердження акту приймання-передачі майна (їдальня за адресою: 

смт Слобожанське вул. Спортивна, б.15). 



10. Про призначення завідувача Слобожанського ДНЗ №3 на час відпустки 

основного працівника. 

11. Про прийняття торгової палатки з балансу КП Комунальник. 

12. Про передачу торгівельної палатки на баланс КП КЗ «Слобожанський 

селищний Палац культури». 

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

нежитлового приміщення №6-11, загальною площею 18,8кв.м.,  розташованого за  

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

будинок  № 7, з метою подальшого  розрахунку  орендної плати. 

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

приміщень №5-1-:- 5-12, загальною площею 84,5кв.м.,  розташованих за  адресою: 

Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. Дружби, будинок  

№7, з метою подальшого  розрахунку  орендної плати. 

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

приміщень №4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, загальною площею 86,3кв.м.,  розташованих 

за  адресою: Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. Дружби, 

будинок  № 7, з метою подальшого  розрахунку  орендної плати. 

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

нежитлового приміщення № 1-7 та частини приміщень загального користування 

1-1, 1-2, 1-5, 1-6, загальною площею 27,45кв.м., розташованих за адресою: 

Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. С.Закори, будинок  

№ 32, з метою подальшого розрахунку орендної плати. 

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

приміщень № 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, XXIX, частина приміщення XXIII, 

загальною площею 78,8кв.м., розташованих за адресою: Харківська область, 

Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. Ярослава Мудрого, будинок  № 6, з 

метою подальшого  розрахунку орендної плати. 

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

майна, що належить до комунальної власності територіальної громади 

Комсомольської селищної ради від 03.10.2016р., укладеного  з  ФОП Жарко О.І. 

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

майна, що належить до комунальної власності територіальної громади 

Комсомольської селищної ради від 10.11.2016р., укладеного з ТОВ «ВМП 

«Буденерго». 

20. Про надання в строкове платне користування  нежитлові приміщення, а саме: 5-1, 5-

2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, XXIX  та  частина   приміщення  XXIII, загальною площею  

78,8кв.м., які розташовані за адресою: Харківська область, Зміївський район, смт. 

Слобожанське, вул. Ярослава Мудрого, будинок №6(шість), ФОП Шишка 

В.М. 

21. Про надання в строкове платне користування  нежитлові приміщення, а саме: 

приміщення 1-7, частина приміщень 1-1, 1-2, 1-5, 1-6, загальною площею 

27,45кв.м., розташованих за  адресою:  Харківська область, Зміївський район, смт. 

Слобожанське, вул. С. Закори, буд. № 32, ФОП Мироненко Р.О. 

22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. Грабар 

Л.І. 

23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. Ващенко 

В.Г. 



24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. 

Красносельському О.С. 

25. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою  

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  для будівництва та  обслуговування житлового будинку, 

господарчих будівель і споруд гр. Лаврик М.І.     

26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для встановлення телекомунікаційного контейнера для 

розміщення обладнання ПАТ «Укртелеком» на умовах оренди.  

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Вороні Л.І. 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Москалець М.М. 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Волощуку С.М 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва індивідуальних гаражів гр. Петрушкіній В. М. 

31. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для ведення комерційної діяльності (обслуговування нежитлової 

будівлі кіоску-магазину) гр. Зимовому М.В. 

32. Про затвердження технічної  документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для  комерційного  використання (обслуговування торгівельного кіоску з 

продажу продуктів харчування)  та надання в оренду  гр. Капраловій В.П. 

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

Буряк А.І. 

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

П Рябокінь П.В. 

35. Про розгляд листа ПАТ «Центренерго» Зміївська ТЕС. 

36. Про розгляд листа ПАТ «Центренерго» Зміївська ТЕС. 

37. Про розгляд листа ПАТ «Центренерго» Зміївська ТЕС. 

38. Про розгляд листа ПАТ «Центренерго» Зміївська ТЕС. 

39. Про стан злочинності та виконання заходів щодо профілактики 

правопорушень на території Комсомольської селищної ради 

 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                     Д.М. Діхтяр 

 

 


