
У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Зміївський район 

Комсомольська селищна рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від «11» вересня  2017 року                                                                                № 71 

«Про скликання ХХVІІІ сесії 

Комсомольської селищної ради VІI 

скликання» 

  

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Регламенту селищної ради: 

І. Скликати ХХVІІІ сесію Комсомольської селищної ради  VІI скликання та 

провести її засідання 21 вересня 2017  року о 14 годині в малій залі селищного 

Палацу культури  (смт. Слобожанське, вул. Ярослава Мудрого, 12). 

На розгляд сесії винести такі питання: 

1. Про затвердження звіту «Про виконання селищного бюджету за 1 півріччя 

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 до рішення ХVІ сесії Комсомольської селищної ради VІІ 

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

матеріальної допомоги та винагороди». 

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

соціально – економічного розвитку 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 та доповнень до додатку  до рішення ХІІІ сесії 

Комсомольської селищної ради VІІ скликання «Про затвердження 

Комсомольської селищної цільової Програми розвитку цивільного захисту 

(цивільної оборони) на 2016 - 2017 роки» від 29 вересня 2016 року №275-VІІ. 

7. Про затвердження Статуту Слобожанського ДНЗ №1 та внесення змін до 

відомостей у ЄДРПОУ. 

8. Про затвердження Статуту Слобожанського ДНЗ №7 та внесення змін до 

відомостей у ЄДРПОУ. 

9. Про внесення змін до відомостей у ЄДРПОУ про ДНЗ селища Донець. 

10. Блок земельних питань. 

   ІІ. Виконавчому апарату селищної ради це розпорядження довести до відома 

депутатів селищної ради. 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                            Д.М.Діхтяр 


