
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

ХХХІ сесія VIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

«30» листопада  2017 року                                               №534 - VIІ       
 «Про затвердження  порядку 

денного ХХХІ 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 ХХХІ сесії Комсомольської селищної ради VIІ 

скликання такий порядок денний: 

1. Про затвердження звіту «Про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2017 

року». 

2. 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». 

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 здійснення допорогових закупівель товарів. 

5. Про списання з балансу установи безнадійної дебіторської заборгованості на 

позабалансовий рахунок.  

6. Про передачу комунального майна на баланс КП КЗ «Слобожанський 

селищний Палац культури». 

7. Про затвердження Програми розвитку енергозбереження та благоустрою 

територій населених пунктів Комсомольської селищної ради на 2018 – 2019 

роки..  

8. Про затвердження Програми розвитку і реформування житлово – 

комунального господарства Комсомольської селищної ради на 2018 – 2019 

роки. 

9. Про затвердження Програми розвитку земельних відносин по Комсомольській 

селищній раді на 2018 – 2022 роки. 

10. Про затвердження генерального плану селища Донець Комсомольської 

селищної ради Зміївського району Харківської області. 

11. Про затвердження плану діяльності з підготовки  проектів регуляторних  актів 

Комсомольської селищної ради  на 2018 рік. 

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

нежитлового  приміщення, загальною площею 54,60кв.м.,   розташованого за   

адресою: Харківська область, Зміївський район, смт. Слобожанське, вул. Ярослава 

Мудрого, будинок  № 6(шість), з метою подальшого  розрахунку  орендної плати. 



13. Про надання в строкове платне користування  нежитлові приміщення, загальною 

площею  54,60кв.м.,  які розташоване за адресою: Харківська область, Зміївський район, 

смт. Слобожанське,  вул. Ярослава Мудрого, будинок №6(шість). 

14. Про розгляд заяви фізичної особи – підприємця Мухіна Євгена 

Олександровича. 

15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування  індивідуального  гаражу  

з правом  подальшої приватизації гр. Дубнюку М.М. 

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 оренди земельної  

ділянки для ведення комерційної діяльності (обслуговування АЗС)  гр.  Отман 

Шаді О.Ю. 

17. Про надання дозволу на розробку технічної документації  із  землеустрою  

щодо  поділу земельної  ділянки Комсомольській селищній раді. 

18. Про внесення змін до рішення XLI сесії  Комсомольської селищної ради V 

скликання  «Про надання дозволу на розробку технічної документації по 

встановленню зовнішніх меж земельної ділянки для обслуговування 

житлового будинку господарчих будівель та споруд гр. Діденко А.М.» 

19. Про розгляд заяви гр. Овдієнко Н.П.  

20. Про затвердження технічної  документації із землеустрою щодо встановлення 

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

діяльності (для обслуговування  торгівельного павільйону з  продажу 

продуктів харчування)  та надання в оренду  гр. Клименко О.М. 

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність із земель житлової та громадської забудови (угіддя – забудовані 

землі) комунальної власності в межах населеного пункту смт. Слобожанське 

для будівництва та обслуговування індивідуального гаражу гр. Котляр М.С. 

 
Комсомольський  

селищний голова                                                                                 Д.М. Діхтяр 

 

  


