
У К Р А Ї Н А 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА   РАДА 

Зміївського району    Харківської області 

LХVІ сесія    VІІ скликання 

 

РІШЕННЯ 
 

від  „30” січня  2020 року                                                    № 1162 – VІІ  

Про затвердження звіту про виконання 

заходів за 2019 рік до Програми розвитку  

земельних відносин по Комсомольській  

селищній раді на 2018 – 2022 роки. 

 

            Відповідно до рішення ХLVІІІ сесії Комсомольської селищної ради 

VІІ скликання від 20.12.2018 року №833 – VІІ «Про затвердження заходів на 

2019 рік до Програми розвитку земельних відносин по Комсомольській 

селищній раді на 2018 – 2022 роки», рішення LІІ сесії Комсомольської 

селищної ради VІІ скликання від 21.03.2019 р. №907 – VІІ «Про внесення 

змін та доповнень до заходів на 2019 рік  до Програми розвитку земельних 

відносин по Комсомольській селищній раді на 2018 – 2022 роки» , рішення 

LІІІ сесії Комсомольської селищної ради VІІ скликання від 25.04.2019 р. 

№916 – VІІ «Про внесення змін та доповнень до заходів на 2019 рік  до 

Програми розвитку земельних відносин по Комсомольській селищній раді на 

2018 – 2022 роки», керуючись ст.26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”  Комсомольська селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити звіт про виконання заходів на 2019 рік до Програми 

розвитку земельних відносин по Комсомольській селищній раді на 

2018 – 2022 роки (Додаток №1). 

2. Контроль    за      виконанням      даного     рішення    покласти  на  

комісію з питань планування бюджету, фінансів, підприємницької 

діяльності, соціального захисту населення, праці, торгівлі, 

громадського харчування та сфери послуг (голова Сілаєва В.А.) та на 

комісію з питань промисловості, будівництва, агропромислового 

комплексу, житлово-комунального  господарства, земельних відносин 

та екології (голова комісії Білевіч О.В.).  

     

Комсомольський селищний голова                                    Дмитро  ДІХТЯР                                                                                                           
 

 
 

 

 
 

 



Додаток №1 

                                                                                                                                                                                                                                                     

Затверджено:          

                                                                                   до рішенням LХVІ сесії Комсомольської  селищної                                                   

                                                                     ради VIІ скликання від   « 30» січня  2020 року  

№  1162  - VIІ  

 
Звіт про виконання заходів на 2019 рік  

до Програми розвитку земельних  

відносин по Комсомольській селищній раді  

на 2018 – 2022 роки. 

 
 

№ 

п.п. 

Зміст заходу Орієнтовна 

сума, 

грн. 

Термін 

виконання 

1 Технічна документація з 

нормативної грошової оцінки 

земель сел. Донець Комсомольської 

селищної ради 

90 883,21  

виконано 

2 Технічна документація з 

нормативної грошової оцінки 

земель сел. Благодатне 

Комсомольської селищної ради 

89850,70 виконано 

3 Складання обмінного файлу 

кадастрових даних межі смт. 

Слобожанське Зміївського району 

Харківської області 

20 000,00 виконано 

4 Складання обмінного файлу 

кадастрових даних межі сел.. 

Благодатне Зміївського району 

Харківської області 

15 000,00 виконано 

 

 

 

 

 

Секретар   ради                                                                     Галина КУЦЕНКО 

 


