
укрАiнА
XapKiBcbKa область
ЗмiiЪський район

Комсомольська селищна рада
РОЗПОРЯДКЕННЯ

Bid < ] 1> zруdня 2017 poty
<Про скпuкання ШI cecit
Кол,tсол,tольськоi селutцноi padu I/II
скпuкання))

Комсомольський
селищний голова

Вiдповiдно до ст. 42 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в Украiнi>,
Регламекry селищноi ради:

I. Скликати ХХХII сесiЮ Комсомольськоi селищноi Ради VII скликанЕя та провести
iT засiдання 2| грудня 2017 року о 14 годинi в малiй залi селищного Па;lацу культури
(смт. Слобожанське, вул. Ярослава Мулрого, 12).
На розгляд cecii винести TaKi питання:
1. Про BHeceHIUI змiн до рiшення xvl ceciT Комсомольськоi селищноi ради VII

скJIиканIUI вiд22.12.2016 рокУ }lъ337-vII <ПрО селищний бюджет gа2Ot7 pino.
2. Про селищний бюджет на 2018 piK.
3. Про затвердженIUI заходiв на 2018 piK до Програми культурно - мистецьких заходiв

Комсомольськоi селищноi ради на 20lб -20|9 роки.
4. Про затвердження заходiв на 2018 pik до Програми розвитку фiзичноi кульryри та

спорту на терI{горii Комсомольськоi селищноТ ради на 20lб -20|9 роки.
5. Про затвердженЕя заходiв на 2018 piK ло Програми соцiального захисту населеншI

КомсомольськоТ селищноiради на 2016 -20\9 роки.
6. Про затверджешш заходiв на 2018 piK до Програми розвI,пку земельних вiдносин

по Комсомольськiй селищнiй радi на 2018-2022 роки .

7. ПрО затвердженЕя заходiв на 2018 piK до Програми вiдшкодуванIш втрат у разi
затвердженtш виконавчим KoMiTeToM Комсомольськоi селищноТ Ради тарифiв на
житлово-комуна.llьнi послуги нижчими вiд розмiру економiчно обцрунтованих
витрат на ik виробницгво (надання) на 2017 -2020 роки.

8. Про затвердження структури та чисельностi працiвникiв апарату виконавчого
KoMiTeTy та бухгалтерii Комсомольськоi селищноТ Ради на 2018 piK.

9. ПрО внесенЕя змiн до Положення про наданнrI одноразовоi адресноi грошовот
допомоги цромадянам Комсомольськоi селищноi рuд".

l0.Гфо ровгляд JIисrа Коплунашною <Коплунашrпшо>.

1 1. Пр розглцд лпrша кП КЗ <Слобожшlсьюцi сашшцilшi Папац куJБт)aри).
12. ГIророзгJIядзаrIви Фiзи,пrоIособи -пiдриеппц Корблса евгенаБорисовlItIа-
13.Про розгляд з€uIви гр. Мартинюк Л.Я.
14. Про затвердження TexHi мектацii iз землеустрою щодо встановленЕя меж

Цiсцевостi) для будiвництва та обслуговуванIuIземельноi дiлянки в
жилового будинку, iвель i спорул гр. Чубаровiй В. Г.
II. Виконавчому ради це розпорядженtlя довести до вiдома

деггугатiв селищноI
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