
 

УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LХІ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

24 жовтня 2019 року                                                               № 1068 - VIІ       

 «Про затвердження  порядку 

денного LХІ 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 LХІ 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 розвитку фізичної 

культури та спорту на території Комсомольської селищної ради на 2016-2019 

роки. 

4. Про внесення змін до Програми культурно – мистецьких заходів 

Комсомольської селищної ради на 2016 – 2019 роки. 

5. Про внесення змін до Заходів на 2019 рік до Програми культурно – 

мистецьких заходів Комсомольської селищної ради на 2016 – 2019 роки. 

6. Про внесення змін та доповнень до додатку № 2 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». 

7. Про внесення змін до рішення ХLІХ сесії Комсомольської селищної ради VІІ 

скликання «Про встановлення вартості харчування дітей та батьківської плати 

у дошкільних навчальних закладах, які належать Комсомольській селищній 

раді»  від 31січня 2019 року  №866-VІІ. 

8. Про включення до Переліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади Комсомольської селищної ради. 

9. Про скорочення чисельності бухгалтерії Комсомольської селищної ради. 

10. Про затвердження нової редакції Статуту Слобожанського ЗДО №1. 

11. Про затвердження нової редакції Статуту Слобожанського ЗДО №3. 

12. Про затвердження нової редакції Статуту Слобожанського ЗДО №4. 

13. Про затвердження нової редакції Статуту Слобожанського ЗДО №7. 

14. Про затвердження нової редакції Статуту ЗДО селища Донець. 



15. Про призначення директора ЗДО селища Донець. 

16. Про передачу майна в оперативне управління Слобожанському ЗДО №1. 

17. Про передачу майна в оперативне управління Слобожанському ЗДО №3. 

18. Про передачу майна в оперативне управління Слобожанському ЗДО №4. 

19. Про передачу майна в оперативне управління Слобожанському ЗДО №7. 

20. Про передачу майна в оперативне управління ЗДО селища Донець. 

21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. Семеног Т. М. 

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для 

ведення комерційної діяльності (добудова та обслуговування магазину)) 

Комсомольській селищній раді. 

23. Про розгляд листа координатора НП «Спільна дорога» у Харківській області.  

24. Про схвалення текстів депутатських звернень депутатів Комсомольської 

селищної ради VІІ скликання. 

 

 

 
  
Комсомольський  

селищний голова                                                                           Дмитро ДІХТЯР 

 

 


