
 

УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LХХVІІІ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17 вересня 2020 року                                                               №1376 - VIІ       

Про затвердження  порядку 

денного LХХVІІІ сесії 

Слобожанської селищної ради 

VIІ скликання            

       

           Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Слобожанська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

Затвердити для розгляду на засіданні чергової LХХVІІІ сесії Слобожанської 

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 до заходів на 2020 рік до Програми розвитку фізичної 

культури та спорту на території Комсомольської селищної ради на 2020 – 

2024 роки. 

4. Про внесення змін та доповнень до додатку до рішення LXV сесії 

Комсомольської селищної ради VІІ скликання від 19 грудня 2019 року № 

1127-VІІ «Про затвердження Комсомольської селищної цільової Програми 

розвитку цивільного захисту (цивільної оборони) на 2020 - 2021 роки». 

5. Про внесення змін до пункту 4 рішення LХVІ сесії Комсомольської селищної 

ради VІІ скликання «Про встановлення вартості харчування дітей та 

батьківської плати у закладах дошкільної освіти Комсомольської селищної 

ради»  від 30.01.2020 року №1176 – VІІ. 

6. Про затвердження нової редакції Статуту КП «Комунальник». 

7. Про затвердження нової редакції Статуту Комунального підприємства 

Комунального закладу «Слобожанський селищний Палац культури». 

8. Про затвердження нової редакції Статуту Слобожанського ЗДО №1 та 

забезпечення внесення змін до Єдиного державного реєстру. 

9. Про затвердження нової редакції Статуту Слобожанського ЗДО №3 та 

забезпечення внесення змін до Єдиного державного реєстру. 

10. Про затвердження нової редакції Статуту Слобожанського ЗДО №4 та 

забезпечення внесення змін до Єдиного державного реєстру. 



11. Про затвердження нової редакції Статуту Слобожанського ЗДО №7 та 

забезпечення внесення змін до Єдиного державного реєстру. 

12. Про затвердження нової редакції Статуту ЗДО селища Донець та 

забезпечення внесення змін до Єдиного державного реєстру. 

13. Про розгляд заяви Кліментьєвої О.О. 

14. Про внесення змін до додатку №2 рішення LХV сесії Комсомольської 

селищної ради VІ скликання  «Про утворення та затвердження 

персонального складу та Положення  громадської комісії з питань захисту 

прав дитини при виконкомі Комсомольської селищної ради» від 27.02.2014 

року №928 – VІ. 

15. Про прийняття до комунальної власності територіальної громади 

Слобожанської селищної ради зелених насаджень (дерев) та передачу їх на 

баланс КП «Комунальник». 

16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. Мухіній Р.З. 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність  для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Кошевому А.М. 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність  для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Чебаненко Р.В. 

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

номером 6321755600:01:006:0075. 

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

номером 6321755600:01:005:0072. 

 

 

Слобожанський 

селищний голова                                                                           Дмитро ДІХТЯР 


