
 

УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LХХІІІ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

11 червня 2020 року                                                               № 1285 - VIІ       

Про затвердження  порядку 

денного LХХІІІ 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 LХХІІІ 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 та доповнень до заходів на 2020 рік до Програми розвитку 

фізичної культури та спорту на території Комсомольської селищної ради на 

2020 – 2024 роки. 

4. Про затвердження  нової редакції Статуту Комунального підприємства комунального 

закладу «Слобожанський селищний Палац  культури». 

5. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. Іоніну О.О. 

6. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. Кошевому 

А.М.  

7. Про виділення в натурі (на місцевості) і передачу у власність земельної 

частки (паю) реформованого КСП «Шебелинське»  гр. Міхалькевич Л.В. 
8. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки за кадастровим 

номером 6321755600:01:001:0017. 

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

номером 6321755600:01:005:0044. 

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

номером 6321755600:01:001:0077. 

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

номером 6321755600:01:006:0019. 



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

номером 6321755600:01:006:0036. 

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

номером 6321755600:01:005:0035. 

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

номером 6321755600:01:002:0012. 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                           Дмитро ДІХТЯР 


