
 

УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LХІІІ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22 листопада 2019 року                                                               №1096 - VIІ       

 «Про затвердження  порядку 

денного LХІІІ 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 LХІІІ сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ скликання такий порядок денний: 

1. Про затвердження звіту «Про виконання селищного бюджету за 9 місяців 

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 до Заходів на 2019 рік до Програми культурно – 

мистецьких заходів Комсомольської селищної ради на 2016 – 2019 роки. 

5. Про внесення змін до рішення ХХХІ сесії Комсомольської селищної ради 

VІI скликання «Про здійснення допорогових закупівель товарів» від 

30.11.2017 року №538 – VІI. 

6. Про передачу комунального майна з балансу Комсомольської селищної 

ради. 

7. Про затвердження Положення про громадські слухання. 

8. Про затвердження Положення про конкурсну комісію з відбору виконавців 

робіт із землеустрою, оцінки земель у процесі підготовки лотів до продажу 

земельних ділянок комунальної власності або прав на них (оренди, 

суперфіцію, емфітевзису) на земельних торгах та визначення виконавця 

земельних торгів.  

9. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок водного фонду за кадастровим номером 

6321755600:02:003:0978 та кадастровим номером 6321755600:02:004:0107, 

що надаються на праві оренди ТОВ «САНПОІНТ УКРАЇНА» для  

рибогосподарських потреб, за межами населених пунктів Комсомольської 

селищної  ради на території  Зміївського району Харківської області. 



10. Про внесення змін до рішення ХLV сесії Комсомольської селищної ради V 

скликання від 22.10.2009 року №1253- V «Про надання  дозволу на 

розробку технічної документації по встановленню зовнішніх меж земельної 

ділянки для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та 

споруд гр. Гуті О.П.» 

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

Вірту О.В. 

12. 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. Лукіновій О.В. 

13. Про затвердження технічної документації  із землеустрою  щодо 

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

для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд гр. Овдієнко В.П. 

14. Про  розгляд  листа  комунального  підприємства  «Комунальник». 

15. Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних  актів 

Комсомольської селищної ради на 2020 рік. 
 

 

 
  
Комсомольський  

селищний голова                                                                           Дмитро ДІХТЯР 

 

 


