
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

ХХХ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

«26» жовтня  2017 року                                               №521  - VIІ       
 «Про затвердження  порядку 

денного ХХХ 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 ХХХ 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 встановлення надбавки. 

3. Про внесення змін до додатку №2 рішення LХV сесії Комсомольської селищної 

ради VІ скликання «Про утворення та затвердження персонального складу та 

Положення громадської комісії з питань захисту прав дитини при виконкомі 

Комсомольської селищної ради» від 27.02.2014 р. №928 – VІ.  

4. 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». 

5. Про внесення  доповнень до Переліку об’єктів нерухомого майна, що належить 

до комунальної власності територіальної громади Комсомольської селищної 

ради, які планується надати в оренду у 2017 році, затвердженого рішенням XVIII 

сесії  Комсомольської селищної ради VII скликання від 02.02.2017 року, №367-

VII. 

6. Про надання згоди на поновлення договору оренди земельної ділянки ФО –П 

Курська В.П. 

7. Про припинення дії договору оренди земельної ділянки ФО-П Некрасова С.В.  

8. 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 оренди земельної ділянки для 

ведення комерційної діяльності (для обслуговування торгівельного павільйону 

з продажу продуктів харчування)  гр. Клименко О.М.. 

9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Приходько М.М. для будівництва та обслуговування 

індивідуальних гаражів. 

10. 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. 

Черненко Г.О. 

11. Про внесення змін до рішення LXII сесії  Комсомольської селищної ради VI 

скликання від 27.12.2013 року №892 - VI «Про затвердження технічної 

документації  із землеустрою встановлення  меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови (господарський бокс)  ПАТ «Центренерго» Зміївська ТЕС та надання 

в оренду». 

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

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

 
Комсомольський  

селищний голова                                                                                 Д.М. Діхтяр 

 

  


