
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

ХХІ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

«18» квітня  2017 року                                            №415  - VIІ       
 «Про затвердження  порядку 

денного ХХІ сесії Комсомольської 

селищної ради VIІ скликання»            

       

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

Україні», Комсомольська селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

Затвердити для розгляду на ХХІ сесії Комсомольської селищної ради VIІ 

скликання такий порядок денний: 

1. Про внесення змін до рішення ХVІ сесії Комсомольської селищної ради VІI 

скликання  від 22.12.2016 року №337-VІI «Про селищний бюджет на 2017 рік». 

2. Про внесення змін та доповнень до заходів  на 2017 рік до Програми соціально 

– економічного розвитку Комсомольської  селищної ради на 2016 – 2019 роки.  

3. Про внесення змін та доповнень до заходів  на 2017 рік до Програми розвитку 

земельних відносин по Комсомольській селищній раді на 2012 – 2017 роки. 

4. Про надання дозволу на використання дизпалива. 

5. Про прийняття комунального майна (ялинки) на баланс Комсомольської 

селищної ради. 

6. Про передачу комунального майна (ялинки) на баланс КП КЗ Слобожанський 

селищний Палац культури. 

7. Про передачу комунального майна (дитячого майданчика) на баланс КП 

Комунальник. 

8. Про передачу комунального майна (дитячого майданчика) на баланс ОСББ 

«Наш дім» 

9. Про розгляд заяви від фізичної особи – підприємця Зубрян Максима Миколайовича. 

10. Про припинення дії  рішення виконкому Комсомольської селищної ради від 

13.04.2000 р. № 13 «Про приватизацію земельної  ділянки  для обслуговування 

гаражу». 

11. Про затвердження Протоколу №2 засідання постійно – діючої комісії з відбору 

суб’єктів оціночної діяльності в сфері оцінки земель від 28.03.2017 р. 

12. Про затвердження технічної документації із землеустрою  щодо встановлення 

(відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для  будівництва 

та обслуговування житлового  будинку, господарських будівель і споруд гр. 

Рахманової Надії Михайлівни.  

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Мовчан Роману Петровичу за рахунок земель запасу комунальної 

власності сільськогосподарського призначення для ведення особистого 

селянського господарства. 



14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо  відведення 

земельних ділянок  із зміною цільового призначення для обслуговування 

цвинтаря (кладовища).  

15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки із зміною цільового призначення для будівництва та 

обслуговування індивідуального  гаражу  з правом подальшої приватизації гр. 

Миндар С.І.  

16. Про внесення змін до рішення ХХХІІ сесії Комсомольської селищної ради V 

скликання від 20.11.2008 року  № 975 - V « Про внесення змін до рішення від 

16.09.2008р. №906- V «Про надання дозволу на розробку технічної 

документації по приватизації земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства гр. Миндар С.І.». 

17. Про затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки 

Комсомольської селищної ради для будівництва індивідуальних гаражів. 

18. Про внесення змін до договору оренди індивідуально визначеного 

(нерухомого) майна, що належить до комунальної власності територіальної 

громади Комсомольської селищної ради від 03.01.2017 року, укладеного між 

Комсомольською селищною радою та ФОП Коробка Євгенієм Борисовичем. 

19. Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати на 2017 рік при 

визначені вартості робіт по будівництву, реконструкції та капітальному 

ремонту об’єктів, що проводяться за рахунок коштів селищного бюджету. 

 
 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                 Д.М. Діхтяр 


