
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Зміївського району Харківської області 

ХХV сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

«12» липня  2017 року                                               №474 - VIІ       
 «Про затвердження  порядку 

денного ХХV 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 ХХV 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 затвердження Статуту ДНЗ селища Донець. 

4. Про передачу комунального майна на баланс КП «Комунальник». 

5. Про встановлення місцевих податків та зборів по Комсомольській селищній 

раді на 2018 рік. 

6. Про затвердження ставок податку  на землю по Комсомольській селищній раді. 

7. Про затвердження Звіту з незалежної оцінки нерухомого майна, а саме: нежитлового 

приміщення, загальною площею 32,20 кв.м., розташованого за адресою: Харківська 

область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вул.. Лермонтова, будинок №16ж, з 

метою подальшого розрахунку орендної плати. 

8. Про затвердження Звіту з незалежної  оцінки нерухомого майна, що належать до 

комунальної власності територіальної громади Комсомольської селищної ради.  

9. Про надання в строкове платне користування нежитлове приміщення, 

загальною плошею 32,20 кв.м., яке розташоване за адресою: Харківська 

область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вул.. Лермонтова, буд.16 ж. 

10. Про розгляд листа ПАТ «Центренерго» Зміївської ТЕС від 24.01.2017 р. 

№25/168-532. 

11. Про припинення дії  рішення LXXXIX сесії Комсомольської селищної ради VІ  

скликання від 24.09.2015 р. № 1427- VІ «Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства гр. Мовчан Р.П.». 

12. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки ТОВ «Харків-

Капітал». 



13. Про внесення змін до рішення Х сесії Комсомольської селищної ради V 

скликання від 12.02.2006 року  № 311  « Про надання дозволу на розробку 

технічної документації по приватизації земельної ділянки для обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель та споруд гр. Черненко Г.О.». 

14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність із земель житлової та громадської забудови (угіддя-забудовані землі) 

комунальної власності, що перебувають в запасі в межах населеного пункту 

смт. Слобожанське  для будівництва індивідуальних гаражів гр. 

Миргородському О.Г. 

 
 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                 Д.М. Діхтяр 

 

  


