
 

УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LХVІ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

30 січня 2020 року                                                               №1158 - VIІ       

 «Про затвердження  порядку 

денного LХVІ 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 LХVІ сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ скликання такий порядок денний: 

1. Про звіт Комсомольського селищного голови за 2019 рік, у тому числі про 

роботу виконавчих органів Комсомольської селищної ради. 

2. Про затвердження плану роботи Комсомольської селищної ради на 2020 рік. 

3. Про перерахування коштів. 

4. Про затвердження звіту про виконання заходів на 2019 рік до Програми 

розвитку земельних відносин по Комсомольській селищній раді на 2018 – 

2022 роки. 

5. Про затвердження звіту про виконання заходів на 2019 рік до Програми 

розвитку фізичної культури та спорту на території Комсомольської  

селищної ради на 2016-2019 роки. 

6. Про затвердження звіту про виконання заходів на 2019 рік до Програми 

соціально – економічного розвитку Комсомольської  селищної ради на 

2016-2019 роки. 

7. Про затвердження звіту про виконання заходів на 2019 рік до Програми 

культурно – мистецьких заходів Комсомольської  селищної ради на 2016-

2019 роки. 

8. Про затвердження звіту про виконання заходів на 2019 рік до Програми 

соціального захисту населення Комсомольської  селищної ради на 2016-

2019 роки. 

9. Про затвердження звіту про виконання заходів на 2019 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. 

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

енергозбереження та благоустрою територій населених пунктів 

Комсомольської селищної ради за 2019 рік. 



11. Про затвердження звіту про виконання  заходів до Програми реформування 

і  розвитку житлово-комунального господарства Комсомольської селищної 

ради  за 2019 рік. 

12. Про затвердження звіту про виконання заходів до Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств Комсомольської селищної ради за 

2019 рік. 

13. Про затвердження звіту про виконання заходів Комсомольської селищної 

цільової Програми розвитку цивільного захисту (цивільної оборони) за 2019 

рік. 

14. Про затвердження звіту про виконання заходів до Довгострокової програми 

природоохоронних заходів Комсомольської селищної ради за 2019 рік. 

15. Про затвердження Довгострокової програми природоохоронних 

заходів Комсомольської селищної ради на 2020-2024 роки. 

16. Про внесення змін та доповнень до Положення  про надання одноразової 

адресної грошової допомоги громадянам Комсомольської селищної ради. 

17. Про внесення змін до Заходів на 2020 рік до Програми розвитку фізичної 

культури та спорту на території Комсомольської селищної ради на 2020-

2024 роки. 

18. Про встановлення вартості харчування дітей та батьківської плати у 

закладах дошкільної освіти Комсомольської селищної ради. 

19. Про затвердження актів приймання передачі нерухомого майна, яке 

передане в оперативне управління комунальним закладам дошкільної освіти 

Комсомольської селищної ради. 

20. Про затвердження акту приймання – передачі 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. 

21. Про затвердження акту приймання – передачі 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. 

22. Про затвердження акту приймання – передачі 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. 

23. Про затвердження акту приймання – передачі 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. 

24. Про затвердження акту приймання – передачі основних засобів, інших 

необоротних матеріальних активів, малоцінних, швидкозношувальних 

предметів та інших товарно – матеріальних цінностей ЗДО селища Донець з 

балансу Комсомольської селищної ради на баланс ЗДО селища Донець. 

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

комунальної власності територіальної громади Комсомольської селищної 

ради, які планується надати в оренду у 2020 році. 



26. Про внесення змін до рішення XLIX сесії Комсомольської селищної ради 

VII скликання «Про створення постійно діючої комісії з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна комунальної 

власності територіальної громади Комсомольської селищної ради» від 

31.01.2019 року №870-VII. 

27. Про внесення змін до рішення XLIX сесії Комсомольської селищної ради 

VII скликання «Про створення постійно діючих комісій по передачі в 

оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади 

Комсомольської селищної ради» від 31.01.2019 року №871-VII. 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуальних гаражів гр. Ващенку В.Г. 

29. Про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо 

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

для  будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Гути О. П. 

30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів гр. Пахомовій 

Л.Ф. 

 

 
 
  
Комсомольський  

селищний голова                                                                           Дмитро ДІХТЯР 

 

 


