
 

УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LХХ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

23 квітня 2020 року                                                               №1225 - VIІ       

Про затвердження  порядку 

денного LХХ 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 LХХ 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 затвердження змін та доповнень до Програми соціально – економічного 

розвитку Комсомольської селищної ради на 2020 – 2024 роки.  

3. Про внесення змін та доповнень до заходів на 2020 рік до Програми соціально – 

економічного розвитку Комсомольської селищної ради на 2020 – 2024 роки. 

4. Про внесення змін та доповнень до додатку рішення L сесії Комсомольської 

селищної ради VІІ скликання від 21 лютого 2019 року №878-VІІ «Про 

затвердження обсягів фінансування та заходів Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств Комсомольської  селищної ради на 2019-2020 роки». 

5. Про внесення змін до рішення ХLІХ сесії Комсомольської селищної ради VІІ 

скликання «Про затвердження положення про уповноважених осіб  

Комсомольської селищної ради та визначення уповноважених осіб 

Комсомольської селищної ради» від 31 січня 2019 року №867 - VІІ. 

6. Про затвердження Переліку нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади Комсомольської селищної ради. 

7. Про затвердження експертного звіту вартості капітального ремонту з 

невід’ємними поліпшеннями нежитлового приміщення, розташованого за 

адресою: вул. Ярослава Мудрого, буд.6 (1 поверх, ліве крило), смт. 

Слобожанське, Зміївського району, Харківської області. 

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

комунальної власності територіальної громади Комсомольської селищної ради, 

переданих в оренду, що підлягають приватизації шляхом викупу у 2020році. 

9. Про внесення змін до Переліку об’єктів нерухомого майна, що належать до 

комунальної власності територіальної громади Комсомольської селищної ради, 

які доцільно передати в оренду у 2020році, затвердженого рішенням LXVII 



сесії Комсомольської селищної ради  VII скликання від 13.02.2020р. №1195-

VІІ. 

10. Про приватизацію нежитлових приміщень, загальною площею 106,2кв.м., що 

перебувають на балансі Комунального підприємства «Комунальник» та 

розташованих за адресою: Харківська область, Зміївський район, вул. Ярослава 

Мудрого, буд. 6(шість), шляхом викупу. 

11. Про  продовження дії договору оренди, укладеного з Садівничім товариством 

«Зміївське». 

12. Про  продовження дії договору оренди, укладеного з ТОВ «Евроенергоремонт». 

13. Про продовження дії договору оренди, укладеного з ФОП Миргородським О.Г. 

14. Про деякі питання сплати орендної плати за комунальне майно під час дії карантину. 

15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. Клименко О.М. 

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Іоніну О.О. 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Пахомовій Л.Ф. 

18. 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 гр. 

Пилипенко Г.І. 

19. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки за кадастровим 

номером 6321755600:01:003:0013. 

20. Про внесення змін до договору оренди  земельної ділянки за кадастровим  

номером 6321755600:01:001:0040  

21. Про внесення змін до договору оренди  земельної ділянки за кадастровим  

номером 6321755600:01:003:0065  

22. Про внесення змін до договору оренди  земельної ділянки за кадастровим  

номером 6321755600:01:006:0066  

23. Про внесення змін до договору оренди  земельної ділянки за кадастровим  

номером 6321755600:01:001:0029 

24. Про внесення змін до договору оренди  земельної ділянки за кадастровим  

номером 6321755600:01:005:0060 

25.  Про внесення змін до договору оренди  земельної ділянки за кадастровим  

номером 6321755600:01:003:0028 

26. Про внесення змін до договору оренди  земельної ділянки за кадастровим  

номером 6321755600:01:005:0008 

27. Про внесення змін до договору оренди  земельної ділянки за кадастровим  

номером 6321755600:01:003:0041 

28. Про внесення змін до договору оренди  земельної ділянки за кадастровим  

номером 6321755600:01:003:0078 

29. Про внесення змін до договору оренди  земельної ділянки за кадастровим  

номером 6321755600:01:005:0040 

30. Про внесення змін до договору оренди  земельної ділянки за кадастровим  

номером 6321755600:01:003:0031 

31. Про внесення змін до договору оренди  земельної ділянки за кадастровим  

номером 6321755600:01:005:0121 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                           Дмитро ДІХТЯР 


