
 

УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LХV сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

19 грудня 2019 року                                                               №1119 - VIІ       

 «Про затвердження  порядку 

денного LХV 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 LХV 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 селищний бюджет на 2020 рік. 

3. Про затвердження Програми соціально – економічного розвитку 

Комсомольської селищної ради на 2020 - 2024 роки.  

4. Про затвердження  Програми культурно – мистецьких заходів 

Комсомольської селищної ради на 2020 -2024 роки. 

5. Про затвердження  Програми розвитку фізичної культури та спорту на 

території Комсомольської селищної ради на 2020 -2024 роки. 

6. Про затвердження Програми соціального захисту населення 

Комсомольської селищної ради на 2020 -2024 роки. 

7. Про затвердження Програми розвитку енергозбереження та благоустрою 

територій населених пунктів Комсомольської селищної ради на   2020-2021 

роки. 

8. Про затвердження Комсомольської селищної цільової Програми розвитку 

цивільного захисту (цивільної оборони) на 2020 - 2021 роки. 

9. Про затвердження Програми реформування та розвитку  житлово-

комунального господарства Комсомольської селищної ради на 2020-2022 

роки. 

10. Про затвердження структури та чисельності працівників апарату 

виконавчого комітету Комсомольської селищної ради на 2020 рік. 

11. Про розміщення у 2020 році тимчасово вільних коштів селищного бюджету 

на депозитних рахунках у банках. 

12. Про укладання контракту з директором ЗДО №1. 

13. Про укладання контракту з директором ЗДО №7. 



14. Про передачу основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, 

малоцінних, швидкозношувальних предметів та інших товарно-матеріальних 

цінностей Слобожанського ЗДО №1 з балансу Комсомольської селищної ради на 

баланс Слобожанського ЗДО №1. 

15. Про передачу основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, 

малоцінних, швидкозношувальних предметів та інших товарно-матеріальних 

цінностей Слобожанського ЗДО №3 з балансу Комсомольської селищної ради на 

баланс Слобожанського ЗДО №3. 

16. Про передачу основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, 

малоцінних, швидкозношувальних предметів та інших товарно-матеріальних 

цінностей Слобожанського ЗДО №4 з балансу Комсомольської селищної ради на 

баланс Слобожанського ЗДО №4. 

17. Про передачу основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, 

малоцінних, швидкозношувальних предметів та інших товарно-матеріальних 

цінностей Слобожанського ЗДО №7 з балансу Комсомольської селищної ради на 

баланс Слобожанського ЗДО №7.  

18. Про передачу основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, 

малоцінних, швидкозношувальних предметів та інших товарно-матеріальних 

цінностей ЗДО сел. Донець з балансу Комсомольської селищної ради на баланс ЗДО 

сел. Донець. 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуальних гаражів гр. Антонову П.М. 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Клечко Н.А.  

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Пивовару С.С. 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Пересипкіну В. І. 

23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Северіну Д.М. 

24. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Кальченко Ю.В. 

25. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Щербаку Р.І. 

26. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Сиротіну О.О. 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для  будівництва індивідуальних гаражів  гр. Купіну В.І. 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Мирному А.І. 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Юношеву В.О. 

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Грабар Л.І. 

31. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Красносельському О.С. 

32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. Іоніну О.О. 

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

частки (паю) реформованого КСП «Шебелинське»  гр. Романюк Т.В. 



34. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в  оренду для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови гр. Мартинюк Л.Я. 

35. Про  розгляд заяви гр. Буряк А.І. 

36. Про надання згоди на поновлення договору оренди земельної ділянки ПрАТ 

«Київстар». 

37. Про виплату винагороди. 

38. Про затвердження Положення про ведення позовної роботи та 

представництво інтересів Комсомольської селищної ради та її виконавчих 

органів в судах. 

 

 
 
  
Комсомольський  

селищний голова                                                                           Дмитро ДІХТЯР 

 

 


