
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

ХХІV сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

«08» червня  2017 року                                               №441  - VIІ       
 «Про затвердження  порядку 

денного ХХІV 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 ХХІV 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 Положення про надання одноразової 

адресної грошової допомоги громадянам Комсомольської  селищної ради. 

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

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

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

соціального захисту населення Комсомольської  селищної ради на 2016 – 2019 

роки. 

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

фізичної культури та спорту на території Комсомольської  селищної ради на 

2016 – 2019 роки. 

6. Про внесення змін до заходів на 2017 рік до Програми культурно – мистецьких 

заходів Комсомольської селищної ради на 2016 – 2019 роки. 

7. Про внесення змін та доповнень до додатку №2 до рішення ХІХ сесії 

Комсомольської селищної ради VІІ скликання від 23 лютого 2017 року №380-

VІІ «Про затвердження Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств  Комсомольської селищної ради на 2017-2018 роки». 

8. Про внесення змін до рішення ХVІ сесії Комсомольської селищної ради VІІ 

скликання від 22 грудня 2016 р. №343 – VІІ «Про преміювання, виплату 

матеріальної допомоги та винагороди». 

9. Про внесення змін до рішення ХVІ сесії Комсомольської селищної ради VІІ 

скликання від 22 грудня 2016 р. №344 – VІІ «Про затвердження структури та 

чисельності працівників апарату виконавчого комітету та бухгалтерії 

Комсомольської селищної ради на 2017 рік». 

10. Про встановлення надбавки. 



11. Про розміщення у 2017 році тимчасово вільних коштів селищного бюджету на 

депозитних рахунках у банках. 

12. Про затвердження Програми відшкодування втрат у разі затвердження 

виконавчим комітетом Комсомольської селищної ради тарифів на житлово – 

комунальні послуги нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на 

їх виробництво  (надання) на 2017 -2020 роки. 

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 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування  індивідуального  гаражу  

з правом  подальшої приватизації гр. Удаловій Т.В. 

15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування  індивідуального  гаражу  

з правом  подальшої приватизації гр. Котляр М.С. 

16. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою  щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

складання документів,  що посвідчують право власності на земельну ділянку  

для будівництва та  обслуговування житлового будинку, господарчих будівель 

і споруд гр. Ганич С.Г. 

17. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою  щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

складання документів,  що посвідчують право власності на земельну ділянку  

для будівництва та  обслуговування житлового будинку, господарчих будівель 

і споруд гр. Мирошниченко А.Ю. 

18. Про розгляд заяви ФО-П Решетняк М.І. 

19. Про внесення змін до договору оренди  земельної ділянки укладеного  між  

Комсомольською селищною радою та АК «Харківобленерго», зареєстрованого  

у управлінні Держкомзему  у Зміївському районі Харківської області від  

28.03.2011 р. за №632175564000026. 

20. Про внесення змін до договору оренди  земельної ділянки укладеного  між  

Комсомольською селищною радою та АК «Харківобленерго», зареєстрованого 

у управлінні Держкомзему  у Зміївському  районі Харківської області від  

28.03.2011 р. за №632175564000025. 

21. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки укладеного  між 

Комсомольською селищною радою та АК «Харківобленерго», зареєстрованого 

у управлінні Держкомзему  у Зміївському районі Харківської області від  

28.03.2011 р. за №632175564000027. 

22. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки укладеного  між  

Комсомольською селищною радою та АК «Харківобленерго», зареєстрованого  

у управлінні Держкомзему  у Зміївському районі Харківської області від  

28.03.2011 р. за №632175564000028. 

23. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки укладеного  між  

Комсомольською селищною радою та АК «Харківобленерго», зареєстрованого 

у управлінні Держкомзему  у Зміївському районі Харківської області від  

28.03.2011 р.  за №632175564000029. 



24. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки укладеного  між  

Комсомольською селищною радою та АК «Харківобленерго», зареєстрованого  

у управлінні Держкомзему  у Зміївському  районі Харківської області від  

28.03.2011 р.  за №632175564000030. 

25. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки укладеного  між  

Комсомольською селищною радою та АК «Харківобленерго», зареєстрованого  

у управлінні Держкомзему  у Зміївському районі Харківської області від  

28.03.2011 р. за №632175564000032. 

26. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки укладеного  між  

Комсомольською селищною радою та АК «Харківобленерго», зареєстрованого 

у управлінні Держкомзему  у Зміївському районі Харківської області від  

28.03.2011 р. за №632175564000033. 

27. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки укладеного  між  

Комсомольською селищною радою та АК «Харківобленерго», зареєстрованого  

у управлінні Держкомзему  у Зміївському районі Харківської області від  

28.03.2011 р. за №632175564000034. 

28. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки укладеного  між  

Комсомольською селищною радою та АК «Харківобленерго», зареєстрованого 

у управлінні Держкомзему  у Зміївському районі Харківської області від  

28.03.2011 р. за №632175564000035. 

29. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки укладеного  між  

Комсомольською селищною радою та АК «Харківобленерго», зареєстрованого  

у управлінні Держкомзему  у Зміївському районі Харківської області від  

28.03.2011 р. за №632175564000038. 

30. Про внесення змін до договору оренди  земельної ділянки  укладеного  між  

Комсомольською селищною радою та АК «Харківобленерго», зареєстрованого  

у управлінні Держкомзему  у Зміївському районі Харківської області від  

14.05.2012 р. за №632175564000310. 

31. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки укладеного  між  

Комсомольською селищною радою та АК «Харківобленерго», зареєстрованого 

в Державному реєстрі речових прав на нерухоме  майно про реєстрацію іншого 

речового права від 13.01.2015 р.за номером запису про інше речове право 

8413901. 

32. Про внесення змін до договору оренди  земельної ділянки  укладеного  між  

Комсомольською селищною радою та АК «Харківобленерго», зареєстрованого 

в Державному реєстрі речових прав на нерухоме  майно про реєстрацію іншого 

речового права від 14.01.2015р. за номером запису про інше речове право 

8416655. 

33. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки укладеного  між 

Комсомольською селищною радою та АК «Харківобленерго», зареєстрованого 

в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого 

речового права від 13.01.2015р. за номером запису про інше речове право 

8415416. 

 
 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                 Д.М. Діхтяр 


