
 

УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LХХV сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

16 липня 2020 року                                                               №1304  - VIІ       

Про затвердження  порядку 

денного LХХV 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 LХХV 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 до структури та чисельності працівників апарату 

виконавчого комітету Комсомольської селищної ради на 2020 рік. 

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 до заходів на 2020 рік до Програми розвитку фізичної 

культури та спорту на території Комсомольської селищної ради на 2020 – 

2024 роки. 

5. Про внесення змін до 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. 

6. Про внесення змін та доповнень до додатку рішення ХLІХ сесії 

Комсомольської селищної ради VІІ скликання від 31 січня 2020 року №864-

VІІ «Програми фінансової підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та житлових товариств Комсомольської селищної 

ради  на 2019-2020 роки». 

7. Про затвердження обсягів фінансування та заходів  Програми фінансової 

підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлових 

товариств Комсомольської  селищної ради на 2019-2020 роки. 

8. Про продаж об’єкта малої приватизації, а саме: нежилавих приміщень, загальною 

площею 106,2кв.м., розташованих за  адресою: Харківська область, Зміївський район, 

смт. Слобожанське, вул. Ярослава Мудрого, буд. № 6 (1 поверх, ліве  крило). 



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

приміщень, загальною площею 128,6кв.м.,  розташованих за  адресою: Харківська 

область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. Ярослава Мудрого, буд. № 6, з 

метою подальшого  розрахунку  орендної плати  та  внесення  змін  до Договору оренди. 

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

приміщень, загальною площею 72,8кв.м.,  розташованих за  адресою: Харківська 

область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. Ярослава Мудрого, буд. № 6, з 

метою подальшого  розрахунку  орендної плати  та  внесення  змін  до Договору оренди. 

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

приміщень, загальною площею 54,3кв.м.,  розташованих за  адресою: Харківська 

область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. Ярослава Мудрого, буд. № 6, з 

метою подальшого  розрахунку  орендної плати  та  внесення  змін  до Договору оренди. 

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

приміщень, загальною площею 72,0кв.м.,  розташованих за  адресою: Харківська 

область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. Ярослава Мудрого, буд. № 6, з 

метою подальшого  розрахунку  орендної плати  та  внесення  змін  до Договору оренди. 

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

приміщень, загальною площею 37,4кв.м.,  розташованих за  адресою: Харківська 

область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. Ярослава Мудрого, буд. № 6, з 

метою подальшого  розрахунку  орендної плати  та  внесення  змін  до Договору оренди. 

14. Про передачу комунального майна на баланс КП «Донець». 

15. Про передачу комунального майна (урни, лавочки). 

16. Про передачу комунального майна (газонокосилки). 

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

18. Про передачу комунального майна  (ливнева каналізація та проекти по 

ливневій каналізації) на баланс КП «Комунальник». 

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

20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної  ділянки для будівництва індивідуальних гаражів   гр. Чебаненко 

Р.О. 

21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. 

Веретеннікову В.М. 

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

номером 6321755600:01:003:0025. 

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

номером 6321755600:01:006:0027. 

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

номером 6321755600:01:005:0053. 

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

номером 6321755600:01:003:0026. 

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

номером 6321755600:01:006:0055. 

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

номером 6321755600:01:003:0023 

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

номером 6321755600:01:003:0042 

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

номером 6321755600:01:005:0007 



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

номером 6321755600:01:005:0023 

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

номером 6321755600:01:005:0122 

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

номером 6321755600:01:005:0066 

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

номером 6321755600:01:005:0065 

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

номером 6321755600:01:005:0061 

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

номером 6321755600:01:005:0054 

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

номером 6321755600:01:002:0009 

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

номером 6321755600:01:003:0006 

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

номером 6321755600:01:004:0069 

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

номером 6321755600:01:006:0043 

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

номером 6321755600:01:002:0076 

41. Про затвердження переліку земельних ділянок під об’єктами  нерухомого 

майна несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу у 

2020 році. 

42. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення, розташованої за адресою 

смт. Слобожанське, вул. Спортивна,13а. 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                           Дмитро ДІХТЯР 


