
 

                                                    

У К Р А Ї Н А 

ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ 

ЗМІЇВСЬКИЙ  РАЙОН 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

21 березня  2017 року                                                           № 91 

 

Про надання на затвердження 

сесії Комсомольської селищної 

ради  Довгострокової програми 

природоохоронних заходів  

Комсомольської селищної ради  

на 2017-2020 роки 
 

На виконання власних повноважень, зазначених у   підпункті 1 пункту 

«а» статті 27 та підпункті 1 пункту 2 статті 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши проект рішення Комсомольської 

селищної ради «Про затвердження Довгострокової програми 

природоохоронних заходів Комсомольської селищної ради на 2017-2020 

роки»  виконавчий комітет Комсомольської селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Подати на затвердження сесії Комсомольської селищної ради 

Довгострокової програми природоохоронних заходів Комсомольської 

селищної ради на 2017-2020 роки  (проект рішення додається).  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Дубнюка М.М. 

 

Комсомольський 

селищний  голова                      Д.М. Діхтяр 

 



 

УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Зміївського району Харківської області 

XX сесія VIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від  23 березня   2017 року                         №       - VIІ 
 

«Про затвердження Довгострокової  

програми  природоохоронних заходів  

Комсомольської селищної ради на  

2017-2020 роки»  

 

 

Відповідно до п. 22 статті  26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, рішення виконавчого комітету Комсомольської 

селищної ради «Про надання на  затвердження сесії Комсомольської 

селищної ради Довгострокової програми природоохоронних заходів 

Комсомольської селищної ради на   2017-2020 роки» від 21.03.2017 року 

№____  селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Довгострокову програму природоохоронних  заходів 

Комсомольської селищної ради  на 2017-2020 роки  (додаток 1). 

2. Затвердити Напрями діяльності, завдання і заходи до Довгострокової   

програми природоохоронних  Комсомольської селищної ради на 2017-

2020 роки  (додаток 2). 

3. Виконавчому комітету Комсомольської селищної ради забезпечити 

виконання основних заходів, передбачених цією Програмою та за 

підсумками 2017-2020 років інформувати сесію селищної ради про хід її 

виконання. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з питань 

планування бюджету, фінансів, підприємницької діяльності,        

соціального захисту праці, торгівлі, громадського харчування та  сфери    

    послуг (голова комісії Сілаєва В.А.) 

 

Комсомольський 

селищний голова                                                                               Д.М.Діхтяр 


