
УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Зміївського району Харківської області
LХVІІ VІІ ІІ сесія VІІ IІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

13 лютого 2020 року                                                              №1189 - VIІ     
 «Про затвердження  порядку
денного  LХVІІ  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  LХVІІ сесії  Комсомольської
селищної ради VIІ скликання такий порядок денний:

1. Про  затвердження  звіту  «Про  виконання  селищного  бюджету  за  2019
рік».

2. Про внесення змін до рішення LXV сесії Комсомольської селищної ради
VII скликання від 19.12.2019 року №1121-VII «Про селищний бюджет на
2020 рік».

3. Про  затвердження  Заходів  на  2020  рік  до  Програми  соціально-
економічного  розвитку  Комсомольської  селищної  ради  на  2020-2024
роки.

4. Про  затвердження  Програми  з  організації  проведення  підготовчих
заходів та проведення призову громадян України на строкову військову
службу по Комсомольській селищній раді на 2020-2022 роки.

5. Про  організацію  передачі  в  оренду  майна  комунальної  власності
Комсомольської селищної ради.

6. Про доцільність передачі в оренду майна, що належить до комунальної
власності територіальної громади Комсомольської селищної ради, у 2020
році.

7. Про участь у обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних
громад  «Разом  в  майбутнє»  у  2020  році  громадської  організації
спортивного клубу «Енергетик-Центренерго».

8. Про участь у обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних
громад  «Разом  в  майбутнє»  у  2020  році  громадської  організації
«Зміївська районна спортивна організація самбо».

9. Про участь у обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних
громад «Разом в майбутнє» у 2020 році благодійної організації « Дитячий



центр  підтримки  та  розвитку  національної  культури  і  самодіяльної
художньої творчості ЗДОНІ».

10. Про участь у обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних
громад «Разом в майбутнє» у 2020 році громадської організації військово
– патріотичне об'єднання «Орієнтир».

11. Про участь у обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних
громад  «Разом  в  майбутнє»  у  2020  році  батьківської  ради
Слобожанського  комунального  закладу  дошкільної  освіти  (ясла-садок)
№7  «Колосок»  Комсомольської  селищної  ради  Зміївського  району
Харківської області.

12. Про участь у обласному конкурсі мініпроєктів розвитку територіальних
громад  «Разом  в  майбутнє»  у  2020  році  об’єднання  співвласників
багатоквартирних будинків «Оксамит».

13. Про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки  на  умовах  оренди  ПАТ  «Укртелеком»  із  земель  комунальної
власності  за  рахунок  земель  житлової  та  громадської  забудови  для
встановлення  телекомунікаційного  контейнера  для  розміщення
обладнання  з  цільовим  призначенням:  для  розміщення  та  експлуатації
інших технічних засобів зв’язку.

14.Про розгляд заяви гр. Мартинюк Л.Я.

 
Комсомольський 
селищний голова                                                                           Дмитро ДІХТЯР
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