
укрдiнд
XapKiBcbKa область
ЗмiiЪський район

Комсомольська селищна рада
РОЗПОРЯДКЕННЯ

Bid <20> лuсmопаdа, 20l7 ро,rу
кПро скпltкання Ш cecii
Комсомольськоt селutцноt раdu VII
ск]luкання))

м 100

Вiдповiдно до ст. 42 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в
УкраiЪi>, Регламенту селищноi ради:

I. Скликати XXXI сесiю КомсомольськоТ селищноi ради VII скликання та
провести, iT засiдання 30 листопада20|7 року о 14 годинi в шrалiй заrri селищного
Палачу культури (смт. Слобожанське, вул. Ярослава Мудрого, |2).
На розгляд cecii винести TaKi питання:
1. Про затвердження звiту <Про виконання селищного бюджету за 9 мiсяцiв

20|7 року>.
2. Про внесення змiн до рiшення ХVI сесii Комсомольськоi селищноТ ради VII

скJIиканЕя вiд 22.|2.20|6 року J\b337-VII <Про селищний бюджет на 2017
piк>.

3. Про внесенЕя змiн та доповнень до заходiв на 20L7 piK до Програми
соцiа.гlьно - економiчного розвитку КомсомольськоТ селищноi рад, на 2016 -
20|9 роки.

4. Про здiйснення допорогових закупiвель ToBapiB.
5. Про списання з ба.пансу установи безнадiйноi дебiторськоi заборгованостi на

позабалансовий рахунок Про передачу комун€lльного майна на балlанс КП КЗ
<Слобожанський селищний Палац культури).

6. Про затвердження Програми розвитку енергозбереження та благоустрою
територiй населених tryHKTiB Комсомольськоi селищноТ ради на 2018 - 2019

роки..
7. Про затвердженЕя Програми розвитку i реформування житлово

комун€lльного господарства КомсомольськоТ селищноi ради на 2018 - 2019

роки.
8. Про затвердження Програми розвитку земельних вiдносин по

Комсомольськiй селищнiй радi на 2018 - 2022 роки.
9. Про затвердженЕя генерurльного плану селища .Щонець Комсомольськоi

селищноi ради Змiiвського району XapKiBcbKoi областi.
10.Про итвердкеIil{я гIJIану дiяlьностi з пiдuювIо4 гrроекгЬ реryJIяFорIilD( аюЬ

КомсомоlьськоТ се:тпlцtоt р4ди на 20 1 8 piK.
11.Про затвердження Правил розмiщення зовнiшньоi рекJIами на територii

Комсомольськоi селищноi ради в новiй редакцii.
12.Про затвердженIuI Звiту з незапежноi оцiнки нерухомого майна, а саме:

нежитловою гrршr,riщеrшя, заIальною ппощею 54,бOкв.м., розтЕlшоваIIою з€t



адрсою: Харкiвсыса бласть, Змiiвсьrсшl район, смг. Слбохиrrське, вул. Ярослава
Мудрою, будпrок Nч б(шiсь), з мgIою подЕlIьшою poзpа>ryIffcy орlrдrоiгшам.

13. ГIро надаши в сгрокове IIlr€Iтне корисгув€lIfiIя нехсrгловi гlрIлrлiщеrпrц з€lltlJъною
ппощею 54,60rcB.M., яd ршгашоваIIе за адресою: XapKiBcbKa бластц Змiiвськдl райоц
смг. Слбохсаrrськq вул. Ярослава Мудрого, будинок J\Гч6(шiсть)

14.Про наданЕя дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення
земельноi дiлянки для будiвництва та обслуговуваннrI iндивiдуапьного
гаражу з правом под€rльшоi приватизацii гр. Щубнюку М.М.

15.Про надання дозволу на розробку технiчноi докрлентацii iз землеустрою
щодо встановлення (вiдновлення) меж земельноI дiлянки в HaTypi ("а
мiсцевостi) та скJIадання документiв, що посвiдчують право оренди земельноi
дiлянки для веденнrI комерцiйноi дiяльностi (обслуговування АЗС) гр. Отман
Шадi О.Ю.

16.Про надання дозволу на розробку технiчноi документацii iз землеустрою
щодо подiлу земельноi дiлянки Комсомольськiй селищнiй радi.

17.Про внесення змiн до рiшення XLI cecii Комсомольськоi селищноi
скJIикання

я змlн до рrшення a.1-1 cecll комсомольсько1 селищноl ради v
<Про надання дозвоJry на розробку технiчноi документацii по

ч

встановленню зовнiшнiх меж земельноi дiлянки дJlя обс.гryговування
житлового булинку господарчих будiвель та споруд гр. ,Щiденко А.М.>>

18.Про розгJIяд заrIви гр. Овдiенко Н.П.
19.Про затвердження технiчноi документацii iз землеустрою щодо встановленЕя

(вiдновлення) меж земельноi дifiянки в HaTypi (на мiсцевостi) для
комерцiйноi дiяльностi (для обслуговування торгiвельного павiльйону з
продажу продуктiв харчування) та надання в оренду гр. Клименко О.М.
II. Виконавчому апарату селищноi рали це розпорядження довести до вiдома

дегryтатiв селищноi

Комсомольс
селищний Щ.М.Щiхтярffi

чh


