
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

ХLІХ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

31 січня  2019 року                                                        №849 - VIІ       

 «Про затвердження  

порядку денного ХLІХ 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 ХLІХ сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ скликання такий порядок денний: 

1. Про звіт Комсомольського селищного голови за 2018 рік, у тому числі 

про роботу виконавчих органів Комсомольської селищної ради. 

2. Про затвердження плану роботи Комсомольської селищної ради на 2019 

рік. 

3. Про затвердження звіту «Про виконання селищного бюджету за 2018 

рік». 

4. Про внесення змін до рішення ХLVІІІ сесії Комсомольської селищної 

ради VІI скликання  від 20.12.2019 року №829 - VІI «Про селищний 

бюджет на 2019 рік». 

5. Про затвердження звіту про виконання заходів на 2018 рік до Програми 

розвитку земельних відносин по Комсомольській селищній раді на 2018 

– 2022 роки. 

6. Про затвердження звіту про виконання заходів на 2018 рік до Програми 

розвитку фізичної культури та спорту на території Комсомольської  

селищної ради на 2016-2019 роки. 

7. Про затвердження звіту про виконання заходів на 2018 рік до Програми 

соціально – економічного розвитку Комсомольської  селищної ради на 

2016-2019 роки. 

8. Про затвердження звіту про виконання заходів на 2018 рік до Програми 

культурно – мистецьких заходів Комсомольської  селищної ради на 

2016-2019 роки. 

9. Про затвердження звіту про виконання заходів на 2018 рік до Програми 

соціального захисту населення Комсомольської  селищної ради на 2016-

2019 роки. 

10. Про затвердження звіту про виконання заходів на 2018 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. 

11. Про затвердження звіту про виконання заходів до Програми розвитку, 

енергозбереження та благоустрою територій населених пунктів 

Комсомольської селищної ради за 2018 рік. 

12. Про затвердження звіту про виконання  заходів до Програми 

реформування і  розвитку житлово-комунального господарства 

Комсомольської селищної ради  за 2018 рік. 

13. Про затвердження звіту про виконання заходів до Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств Комсомольської селищної ради за 

2018 рік. 

14. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств  Комсомольської селищної ради на 2019-2020 роки. 

15. Про затвердження Програми фінансової підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків та житлового товариства, які 

розташовані на території Комсомольської селищної ради на 2019-2020 

роки. 

16. Про затвердження Заходів на 2019 рік до Програми соціально – 

економічного розвитку Комсомольської селищної ради на 2016 – 2019 

роки. 

17. Про встановлення вартості харчування дітей та батьківської плати у 

дошкільних навчальних закладах, які належать Комсомольській 

селищній раді. 

18. Про затвердження положення про уповноважених осіб Комсомольської 

селищної ради та визначення уповноважених осіб Комсомольської 

селищної ради. 

19. Про затвердження Переліку об’єктів нерухомого майна, що належать до  

комунальної власності територіальної громади Комсомольської 

селищної ради, які планується надати в оренду у 2019році. 

20. Про затвердження скоригованих тарифів на послуги з вивезення твердих 

побутових відходів, що надає КП «Комунальник» для різних груп 

споживачів на території Комсомольської селищної ради. 

21. Про створення постійно діючої комісії з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки майна комунальної 

власності територіальної громади Комсомольської селищної ради. 

22.  Про створення постійно діючих комісій по передачі в оренду майна, що 

є комунальною власністю територіальної громади Комсомольської 

селищної ради. 

23. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки гр. Лещенко 

Є.Є. 

24. Про надання дозволу на розробку технічної документації  із 

землеустрою  щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та складання документів, що посвідчують право 

оренди земельної ділянки для ведення комерційної діяльності 

(обслуговування нежитлової будівлі (магазину) гр. Сірик Н.М. 



25. Про внесення змін до рішення ХХХІІІ сесії Комсомольської селищної 

ради VІІ скликання від 08.02.2018 року №612- VІІ «Про затвердження  

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне 

користування зі зміною цільового  призначення Комунальному 

підприємству «Комунальник»  для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального обслуговування (для обслуговування  

цвинтаря (кладовища))».  

26. Про надання згоди на поновлення договору оренди земельної ділянки 

ФО-П Миргородській О.М. 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                     Д.М. Діхтяр 

 


