
 

УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LХХVІІ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

25 серпня 2020 року                                                               №1349 - VIІ       

Про затвердження  порядку 

денного LХХVІІ 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 LХХVІІ сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ скликання такий порядок денний: 

1. Про затвердження звіту «Про виконання селищного бюджету за І півріччя 

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 структури та чисельності працівників апарату 

виконавчого комітету Комсомольської селищної ради на 2020 рік, 

затвердженої LХV сесії Комсомольської селищної ради VІI скликання  від 19 

грудня 2019 року №1121 – VІI. 

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 до заходів на 2020 рік до Програми розвитку фізичної 

культури та спорту на території Комсомольської селищної ради на 2020 – 

2024 роки. 

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

Комсомольської селищної ради VІІ скликання від 16.07.2020 року №1311-VІІ 

«Програми фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків та житлових товариств Комсомольської селищної ради  на 2019-

2020 роки». 

7. 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». 



8. Про передачу комунального майна  (проекти по ливневій каналізації) на 

баланс КП «Комунальник». 

9. Про визначення обсягів пайової участі в утримання об’єктів благоустрою. 

10. Про повноваження виконавчого комітету Комсомольської селищної ради 

щодо передачі в оренду комунального майна. 

11. Про укладання контракту з Осовською В.Ю., на посаду директора 

Слобожанського ЗДО №3. 

12. Про укладання контракту з Гончаровою І.В., на посаду директора 

Слобожанського ЗДО №4. 

13. Про розгляд заяви від Філіпʼєвої В.В. щодо дострокового припинення дії 

договору оренди.  

14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. Фанди А.П. 

15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. Цепіловій 

А.В. 

16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. Гапон О.В. 

17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. Макаренко 

М.М. 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність  для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Семеног Т.М. 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність  для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Клименко О.М. 

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

номером 6321755600:01:006:0024. 

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

номером 6321755600:01:006:0038. 

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

номером 6321755600:01:006:0044. 

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

номером 6321755600:01:002:0010. 

24. Про розгляд заяви ФО-П Клименко О.М.   

25. Про укладання договору оренди земельної ділянки за кадастровим номером 

6321755603:00:000:0036  з гр. Мінко О.В.  на новий строк з  використанням  

переважного права орендаря. 

26. Про здійснення державної реєстрації змін до відомостей про Комсомольську 

селищну раду, що містять в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

27. Про  передачу в оренду об’єктів комунальної  власності територіальної громади  

Комсомольської селищної ради без проведення аукціону. 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                           Дмитро ДІХТЯР 


