
 

УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 
                  ХVІІІ сесія VIІ скликання 

РІШЕННЯ   

від 02 лютого 2017 р.        №358  - VIІ 
Про результати громадських слухань «Про 

можливість добровільного об’єднання 

територіальних громад: Комсомольської 

селищної ради (смт. Слобожанське, с. Донець, с. 

Благодатне), Лиманської сільської ради (с. 

Лиман),  Нижньобишкинської сільської ради (с. 

Суха Гомільша, с. Нижній Бишкин, с. 

Черкаський Бишкин, с. Геївка), Шелудьківської 

сільської ради (с.Шелудьківська), Геніївської 

сільської ради (с. Геніївка, с. Українське, с. 

Занки, с. Дачне, с. Курортне), Скрипаївської 

сільської ради (с. Скрипаї, с. Мохнач, с.Лісне) в 

Комсомольську територіальну громаду з 

адміністративним центром у смт. 

Слобожанське.   

 
 Відповідно до ст. 13 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», 

керуючись порядком проведення громадських слухань на території Комсомольської 

селищної ради, затвердженого рішенням LХХХVІІІ сесії Комсомольської селищної 

ради VІ скликання від 09 жовтня 2015 року №1386 – VІ, з метою провадження у 

життя рішення громадських слухань від 30 січня 2017 року та 31 січня 2017 року,  

Комсомольська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити рішення громадських слухань Комсомольської селищної 

територіальної громади з питання «Про можливість добровільного об’єднання 

територіальних громад Комсомольської селищної ради (смт Слобожанське, с. 

Донець, с. Благодатне), Лиманської сільської ради (с. Лиман),  

Нижньобишкинської сільської ради (с. Суха Гомільша, с. Нижній Бишкин, с. 

Черкаський Бишкин, с. Геївка), Шелудьківської сільської ради ( с. 

Шелудьківська), Геніївської сільської ради (с. Геніївка, с. Українське, с. Занки, 

с. Дачне, с. Курортне), Скрипаївської сільської ради (с. Скрипаї, с. Мохнач, с. 

Лісне) в Комсомольську територіальну громаду з адміністративним центром у 

смт Слобожанське», які відбулися 30 січня 2017 року у с. Благодатне та с. 

Донець та 31 січня 2017 року у смт. Слобожанське (додаються). 

2. Контроль    за      виконанням      даного     рішення    покласти  на  постійну 

мандатну комісію, з питань депутатської діяльності, етики, законності, 

правопорядку (голова комісії Кишинський В.М.). 

 

Комсомольський  

селищний голова         Д.М. Діхтяр 



РІШЕННЯ 

громадських слухань Комсомольської селищної територіальної громади щодо 

обговорення можливості добровільного об’єднання територіальних громад: 

Комсомольської селищної ради (смт. Слобожанське, с. Донець, с. Благодатне), 

Лиманської сільської ради (с. Лиман),  Нижньобишкинської сільської ради (с. Суха 

Гомільша, с. Нижній Бишкин, с. Черкаський Бишкин, с. Геївка), Шелудьківської 

сільської ради (с.Шелудьківська), Геніївської сільської ради (с. Геніївка, с. Українське, 

с. Занки, с. Дачне, с. Курортне), Скрипаївської сільської ради (с. Скрипаї, с. Мохнач, 

с.Лісне) в Комсомольську територіальну громаду з адміністративним центром 

 у смт. Слобожанське 

 

30 січня 2017 року                                                                                     с. Благодатне  

 

     Ми, учасники громадських слухань -  представники  Комсомольської селищної  

територіальної громади, мешканці с. Благодатне, на підставі обговорення питання 

щодо  можливості добровільного об’єднання територіальних громад: Комсомольської 

селищної ради (смт. Слобожанське, с. Донець, с. Благодатне), Лиманської сільської 

ради (с. Лиман),  Нижньобишкинської сільської ради (с. Суха Гомільша, с. Нижній 

Бишкин, с. Черкаський Бишкин, с. Геївка), Шелудьківської сільської ради 

(с.Шелудьківська), Геніївської сільської ради (с. Геніївка, с. Українське, с. Занки, с. 

Дачне, с. Курортне), Скрипаївської сільської ради (с. Скрипаї, с. Мохнач, с.Лісне) в 

Комсомольську територіальну громаду з адміністративним центром у смт. 

Слобожанське 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Не надавати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад: 

Комсомольської селищної ради (смт. Слобожанське, с. Донець, с. Благодатне), 

Лиманської сільської ради (с. Лиман),  Нижньобишкинської сільської ради (с. 

Суха Гомільша, с. Нижній Бишкин, с. Черкаський Бишкин, с. Геївка), 

Шелудьківської сільської ради (с.Шелудьківська), Геніївської сільської ради (с. 

Геніївка, с. Українське, с. Занки, с. Дачне, с. Курортне), Скрипаївської сільської 

ради (с. Скрипаї, с. Мохнач, с.Лісне) в Комсомольську територіальну громаду з 

адміністративним центром у смт. Слобожанське. 

 

 

 

 

    Комсомольський  

    селищний голова                                                                                         Д.М.Діхтяр 

 

 

 

 

 



РІШЕННЯ 

громадських слухань Комсомольської селищної територіальної громади щодо 

обговорення можливості добровільного об’єднання територіальних громад: 

Комсомольської селищної ради (смт. Слобожанське, с. Донець, с. Благодатне), 

Лиманської сільської ради (с. Лиман),  Нижньобишкинської сільської ради (с. Суха 

Гомільша, с. Нижній Бишкин, с. Черкаський Бишкин, с. Геївка), Шелудьківської 

сільської ради (с.Шелудьківська), Геніївської сільської ради (с. Геніївка, с. Українське, 

с. Занки, с. Дачне, с. Курортне), Скрипаївської сільської ради (с. Скрипаї, с. Мохнач, 

с.Лісне) в Комсомольську територіальну громаду з адміністративним центром 

 у смт. Слобожанське 

 

30 січня 2017 року                                                                                     с. Донець  

 

     Ми, учасники громадських слухань -  представники  Комсомольської селищної  

територіальної громади, мешканці с. Донець, на підставі обговорення питання щодо  

можливості добровільного об’єднання територіальних громад: Комсомольської 

селищної ради (смт. Слобожанське, с. Донець, с. Благодатне), Лиманської сільської 

ради (с. Лиман),  Нижньобишкинської сільської ради (с. Суха Гомільша, с. Нижній 

Бишкин, с. Черкаський Бишкин, с. Геївка), Шелудьківської сільської ради 

(с.Шелудьківська), Геніївської сільської ради (с. Геніївка, с. Українське, с. Занки, с. 

Дачне, с. Курортне), Скрипаївської сільської ради (с. Скрипаї, с. Мохнач, с.Лісне) в 

Комсомольську територіальну громаду з адміністративним центром у смт. 

Слобожанське 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Не надавати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад: 

Комсомольської селищної ради (смт. Слобожанське, с. Донець, с. Благодатне), 

Лиманської сільської ради (с. Лиман),  Нижньобишкинської сільської ради (с. 

Суха Гомільша, с. Нижній Бишкин, с. Черкаський Бишкин, с. Геївка), 

Шелудьківської сільської ради (с.Шелудьківська), Геніївської сільської ради (с. 

Геніївка, с. Українське, с. Занки, с. Дачне, с. Курортне), Скрипаївської сільської 

ради (с. Скрипаї, с. Мохнач, с.Лісне) в Комсомольську територіальну громаду з 

адміністративним центром у смт. Слобожанське. 

 

 

 

 

    Комсомольський  

    селищний голова                                                                                         Д.М.Діхтяр 

 

 

 



РІШЕННЯ 

громадських слухань Комсомольської селищної територіальної громади щодо 

обговорення можливості добровільного об’єднання територіальних громад: 

Комсомольської селищної ради (смт. Слобожанське, с. Донець, с. Благодатне), 

Лиманської сільської ради (с. Лиман),  Нижньобишкинської сільської ради (с. Суха 

Гомільша, с. Нижній Бишкин, с. Черкаський Бишкин, с. Геївка), Шелудьківської 

сільської ради (с.Шелудьківська), Геніївської сільської ради (с. Геніївка, с. Українське, 

с. Занки, с. Дачне, с. Курортне), Скрипаївської сільської ради (с. Скрипаї, с. Мохнач, 

с.Лісне) в Комсомольську територіальну громаду з адміністративним центром 

 у смт. Слобожанське 

 

31 січня 2017 року                                                                                   смт. Слобожанське 

 

     Ми, учасники громадських слухань -  представники  Комсомольської селищної  

територіальної громади, мешканці смт. Слобожанське, на підставі обговорення 

питання щодо можливості добровільного об’єднання територіальних громад: 

Комсомольської селищної ради (смт. Слобожанське, с. Донець, с. Благодатне), 

Лиманської сільської ради (с. Лиман),  Нижньобишкинської сільської ради (с. Суха 

Гомільша, с. Нижній Бишкин, с. Черкаський Бишкин, с. Геївка), Шелудьківської 

сільської ради (с.Шелудьківська), Геніївської сільської ради (с. Геніївка, с. Українське, 

с. Занки, с. Дачне, с. Курортне), Скрипаївської сільської ради (с. Скрипаї, с. Мохнач, 

с.Лісне) в Комсомольську територіальну громаду з адміністративним центром у смт. 

Слобожанське 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

2. Не надавати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад: 

Комсомольської селищної ради (смт. Слобожанське, с. Донець, с. Благодатне), 

Лиманської сільської ради (с. Лиман),  Нижньобишкинської сільської ради (с. 

Суха Гомільша, с. Нижній Бишкин, с. Черкаський Бишкин, с. Геївка), 

Шелудьківської сільської ради (с.Шелудьківська), Геніївської сільської ради (с. 

Геніївка, с. Українське, с. Занки, с. Дачне, с. Курортне), Скрипаївської сільської 

ради (с. Скрипаї, с. Мохнач, с.Лісне) в Комсомольську територіальну громаду з 

адміністративним центром у смт. Слобожанське. 

 

 

 

 

    Комсомольський  

    селищний голова                                                                                         Д.М.Діхтяр 


