
 

УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LХХІІ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

28 травня 2020 року                                                               №1259  - VIІ       

Про затвердження  порядку 

денного LХХІІ 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 позачергової LХХІІ сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ скликання такий порядок денний: 

1. Про затвердження звіту «Про виконання селищного бюджету за 1 квартал 2020 

року» 

2. 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». 

3. Про внесення змін до Програми соціально – економічного розвитку 

Комсомольської селищної ради на 2020 – 2024 роки. 

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

економічного розвитку Комсомольської селищної ради на 2020 – 2024 роки. 

5. 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». 

6. Про передачу комунального майна на баланс КП «Комунальник». 

7. Про передачу комунального майна на баланс КП КЗ «Слобожанський 

селищний Палац культури». 

8. Про встановлення ставок та пільг місцевих податків і зборів на території 

Комсомольської селищної ради на 2021 рік. 

9. Про продовження дії договору оренди, укладеного з ФОП Шкребець Т.Є. 

10. Про затвердження Переліку другого типу об’єктів комунальної власності територіальної  

громади Комсомольської селищної ради, що підлягають передачі в оренду без проведення 

аукціону. 

11. Про надання в строкове платне користування  нежитлові приміщення, загальною площею 

271,9кв.м., що розташовані на  I-му поверсі двоповерхової нежитлової будівлі літ. «А-2»  

за адресою: Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. Лермонтова, 



буд. 21, Комунальному закладу «Зміївський краєзнавчий музей» Зміївської районної 

ради Харківської області. 

12. Про надання в строкове платне користування нежитлові приміщення, загальною площею 

236,2кв.м., що розташовані на  I-му поверсі двоповерхової нежитлової будівлі літ. «А-2»  

за адресою: Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. Лермонтова, 

буд. 21, Відділу культури молоді та спорту Зміївської районної державної адміністрації 

Харківської області. 

13. Про надання в строкове платне користування нежитлові приміщення, загальною площею 

205,1кв.м., що розташовані на  II-му поверсі двоповерхової нежитлової будівлі літ. «А-2»  

за адресою: Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. Лермонтова, 

буд. 21, Відділу культури молоді та спорту Зміївської районної державної адміністрації 

Харківської області. 

14. Про затвердження  Звіту  з незалежної оцінки  нерухомого майна, а саме: нежитлових 

приміщень підвалу, загальною площею 264,3кв.м.,  розташованих за  адресою: 

Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське,  вул. С. Закори, буд. № 11, з 

метою подальшого  розрахунку  орендної плати. 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність із земель житлової та громадської забудови комунальної власності 

для будівництва індивідуального гаражу гр. Харінову О.В. 

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Середі Є.І. 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Латушко Ю.Л. 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Латушко Я.В. 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Лізогубенко Т.М. 

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Ковалівської 

Лариси Василівни для ведення  товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

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

номером 6321755600:01:003:0011. 

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

номером 6321755600:01:003:0005. 

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

номером 6321755600:01:005:0059. 

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

номером 6321755600:01:002:0070. 

25. Про стан злочинності та виконання заходів щодо профілактики 

правопорушень на території Комсомольської селищної ради. 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                           Дмитро ДІХТЯР 


