
 
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

  РІШЕННЯ 

 

25 серпня 2020 року        № 221 

 

Про роботу комісії  

 

Розглянувши лист начальника Зміївської дільниці АТ «Харківгаз» Зубенка 

О.С. від 07.08.2020р. з переліком багатоповерхових будинків з зазначеною 

протяжністю газопроводів – вводів, згідно з рішеннями виконавчого комітету 

Комсомольської селищної ради від 06.03.2014р. № 47 «Про створення комісії» та 

від 21.06.2016р. № 88 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

Комсомольської селищної ради «Про створення комісії від 06.03.2014 № 47», 

враховуючи кадрові зміни в КП «Комунальник», на виконання власних 

повноважень, передбачених у п.п. 1 п. А ст. 29 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Комсомольської селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести наступні зміни до рішення виконавчого комітету Комсомольської 

селищної ради від 06.03.2014р. № 47 «Про створення комісії»: 

1.1. По всьому тексту рішення та його додатків назву селища «смт 

Комсомольське» замінити назвою «смт Слобожанське» у відповідних відмінках; 

1.2. У додатку № 1 рішення склад комісії викласти в такій редакції: 

 
1 Дубнюк Микола Миколайович заступник селищного голови, голова комісі 

2 Колобова Тетяна Юріївна  спеціаліст І категорії селищної ради, секретар комісії 

3 Назаренко Роман Вікторович головний інженер КП «Комунальник» 

4 Лейба Ірина Борисівна начальник планово-технічного відділу  

КП «Комунальник» 

5 Кривеженко Віра Василівна спеціаліст І категорії – юрисконсульт селищної ради 

6 Сокол Галина Миколаївна  головний бухгалтер КП «Комунальник» 

7 Бардакова Наталія Вікторівна гноловний бухгалтер селищної ради 

 

2. Комісії по обстеженню доріг, вуличних електричних освітлювальних ліній, 

зливної системи та іншого майна, розташованого у смт Слобожанське, яке на 

перебуває у комунальній власності територіальної громади Комсомольської 

селищної ради чи в іншій власності: 

 

 



 

 

2.1. Здійснити обстеження газопроводів-вводів, визначених у листі начальника 

Зміївської дільниці АТ «Харківгаз» О.С.Зубенка від 07.08.2020р.; 

2.2. Внести відповідні зміни до Переліку майна, яке не перебуває у комунальній 

власності територіальної громади Комсомольської селищної ради чи в іншій 

власності; 

2.3. Надати пропозиції щодо прийняття цього майна (газопроводів-вводів) до 

комунальної власності Комсомольської селищної ради та подальшого 

розпорядження цим майном. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Комсомольського 

селищного голову Дмитра Діхтяря. 

 

 

 

Комсомольський селищний голова           Дмитро Діхтяр 


