
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

09 травня 2022 року                                                                                      № 40-од 

 
Про скликання двадцять восьмої  
(позачергової) сесії Диканської  
селищної ради восьмого скликання 

 
Відповідно до п. 8, ч. 4 ст. 42, 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 22 Регламенту Диканської селищної ради VIII 
скликання, 

1. Скликати двадцять восьму (позачергову) сесію Диканської селищної 
ради восьмого скликання. 

2. Провести пленарне засідання двадцять восьмої (позачергової) сесії 
Диканської селищної ради восьмого скликання 10 травня 2022 року о 10 год. 00 
хв. в залі засідань Диканської селищної ради за адресою: смт. Диканька, вул. 
Незалежності, 66. 

3. Визначити питання, які передбачається внести на розгляд ради: 
1) Про затвердження заступника селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 
2) Про затвердження звіту про виконання бюджету  Диканської селищної  

територіальної громади  за І квартал 2022 року (Журова Т.Л.). 
3) Про внесення змін до Програми організації територіальної оборони  

Диканської селищної територіальної громади на 2022 рік. 

(Білоцерківський Б. Г.). 
4) Про внсення змін до Програми розвитку інфраструктури безпеки 

Диканської селищної територіальної громади на 2022 - 2024 роки 
(Білоцерківський Б. Г.). 

5) Про внесення змін до Програми підтримки  соціально-вразливих верств 
населення Диканської селищної ради «Турбота» на  2021 - 2023 роки. (Фролова 
Л.Б.). 

6) Про внесення змін до граничної чисельності мережі бюджетних установ 
Диканської селищної ради.  (Журова Т.Л.). 

7) Про внесення змін до бюджету Диканської селищної територіальної 
громади на 2022 рік. (Журова Т.Л.) . 

8) Про надання згоди на прийняття у комунальну власність об’єктів 
державної власності. (Семко В.В.). 

9) Про надання згоди на списання транспортних засобів. (Семко В.В.). 
10) Про передачу матеріальних цінностей (Семко В.В.). 
11) Про надання згоди на продовження договору оренди з ФОП 

Спірідоновою Н.М. шляхом проведення аукціону. (Семко В.В.). 
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12) Про продовження терміну дії договорів оренди землі термін дії яких 
закінчився до введення воєнного стану на території України. (Бойко Н.М.). 

13) Про  припинення договорів оренди землі  шляхом їх розірвання за 
згодою сторін. (Бойко Н.М.). 

14) Про відмову у продовженні терміну дії договору оренди землі 
укладеного між Великорудківською сільською радою та ПАФ «Подоляка» від 
17.01.2020 №22. (Бойко Н.М.). 

15) Про відмову у наданні дозволів на розробку документації із 
землеустрою та затвердженні документації із землеустрою. (Бойко Н.М.). 

16) Про внесення змін до  рішень. (Бойко Н.М.). 
17) Про  припинення права постійного користування земельною ділянкою   

Диканським споживчим товариством в смт. Диканька та її передачу в оренду 
Споживчому товариству «Лада». (Бойко Н.М.). 

18) Про  припинення права постійного користування земельною ділянкою   
Диканським споживчим товариством в с. Михайлівка. (Бойко Н.М.). 

19) Про затвердження документації із землеустрою та передачу в оренду 
земельної ділянки гр. Дахну В.В. (Бойко Н.М.). 

20) Про  скасування   пункту 4 рішення 11 сесії 8 скликання №30 від 
25.05.2021 «Про надання громадянам дозволів на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок для сінокосіння та випасання 
худоби в оренду». (Бойко Н.М.). 

21) Про  надання згоди  ФОП Краснікову Ю.В.  на передачу в суборенду 
земельної ділянки  гр. Горобцю О.С. (Бойко Н.М.). 

22) Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок ТОВ «Оператор  газотранспортної системи України». (Бойко Н.М.). 

23) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
інвентаризації земель АТ «Полтаваобленерго», які перебувають у постійному 
користуванні. (Бойко Н.М.). 

4. Відділу організаційно-інформаційної роботи, документообігу та 
управління персоналом Виконавчого комітету Диканської селищної ради 

(Андрій ОВСІЙ) оприлюднити інформацію про скликання сесії на офіційному 
веб-сайті ради та здійснити повідомлення депутатів. 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 

 

 

Селищний голова             Сергій ДАВИДЕНКО 


