
УКРАЇНА
КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Зміївського району Харківської області
LХVІІІ VІІІ ІІІ сесія VІІІ IІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

17 березня 2020 року                                                              №1204 - VIІ     
 «Про затвердження  порядку
денного  LХVІІІ  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  LХVІІІ сесії  Комсомольської
селищної ради VIІ скликання такий порядок денний:
1. Про внесення змін до рішення LХV сесії Комсомольської селищної ради VІI

скликання  від 19.12.2019 року №1121 - VІI «Про селищний бюджет на 2020
рік».

2. Про  внесення  змін  та  доповнень  до  заходів  на  2020  рік  до  Програми
соціально – економічного розвитку Комсомольської селищної ради на 2020
– 2024 роки.

3. Про внесення змін до Заходів на 2020 рік до Програми розвитку фізичної
культури та спорту на території  Комсомольської селищної ради на 2020-
2024 роки.

4. Про затвердження заходів на 2020 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.

5. Про преміювання до Державного свята 8 березня.
6. Про добровільне об'єднання територіальних громад.
7. Про клопотання перед Зміївською районною радою щодо перейменування

Комсомольської селищної ради на Слобожанську селищну раду.
8. Про  затвердження  Програми  висвітлення  діяльності  Комсомольської

селищної ради та розвитку інформаційного простору на 2020 рік.
9. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр.  Латушко
Я.В.

10. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр.  Латушко
Ю.Л.



11. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. Середі Є.І.

12. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр.  Харінову
О.В.

13. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної  ділянки  для  будівництва   індивідуальних  гаражів    гр.
Лізогубенко Т.М.

14. Про  надання  дозволу  гр.  Ковалівській   Л.В.  на  розробку  технічної
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі  (на  місцевості)  для  ведення  товарного  сільськогосподарського
виробництва №553, що  розташована на території Комсомольської селищної
ради   за  межами  населеного  пункту  смт.  Слобожанське  із  земель
реформованого КСП «Зміївська овочева фабрика»

15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для ведення  особистого селянського господарства    гр.
Гуті О. П.

16. Про надання згоди на поновлення договору оренди земельної ділянки гр.
Романенко О.С.

17. Про затвердження технічної документації  з  нормативної  грошової оцінки
земель  селища  Благодатне   Комсомольської  селищної  ради  Зміївського
району Харківської області.

18. Про затвердження технічної документації  з  нормативної  грошової оцінки
земель селища  Донець  Комсомольської селищної  ради Зміївського району
Харківської області.
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селищний голова                                                                           Дмитро ДІХТЯР
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