
УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

ІІ сесія VIІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

«10»  грудня   2020 року                                              №18 - VІIІ       
 Про  затвердження  порядку денного ІІ 

сесії Слобожанської селищної ради 

VІIІ скликання  
   

 

      Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

Затвердити для розгляду на ІІ сесії Слобожанської селищної ради VІIІ скликання 

такий порядок денний: 

1. Про затвердження Регламенту Слобожанської селищної ради. 

2. Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Слобожанської селищної 

ради. 

3. Про затвердження Положення про постійні комісії Слобожанської селищної 

ради. 

4. Про внесення змін до рішення ХLV сесії Комсомольської селищної ради VІI 

скликання від 19.12.2019 року № 1121 - VІI «Про селищний бюджет на 2020 

рік». 

5. Про затвердження звіту «Про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2020 

року». 

6. Про преміювання. 

7. Про встановлення надбавки. 

8. Про дострокове припинення повноваження депутата Слобожанської селищної 

ради VІІІ скликання Северіна В.О. 

9. Про внесення змін до рішення І сесії Слобожанської селищної ради VІІI 

скликання  від 01.12.2020 року №6 - VІI «Про затвердження складу постійних 

депутатських комісій селищної ради та голів цих комісій». 

10. Про внесення змін та доповнень до рішення І сесії Слобожанської селищної 

ради VІІI скликання  від 01.12.2020 року №14 - VІІI «Про утворення 

виконавчого комітету Слобожанської селищної ради, визначення його 

чисельності та затвердження персонального складу». 

11. Про затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних  актів  

Слобожанської селищної ради  на 2021 рік.  

12. Про внесення змін до Переліку другого типу об’єктів комунальної власності 

територіальної  громади Слобожанської селищної ради, що підлягають передачі в оренду 

без проведення аукціону. 

13. Про початок реорганізації  Лиманської сільської ради. 

14. Про початок реорганізації  Нижньобишкинської сільської ради. 

15. Про початок реорганізації  Геніївської сільської ради. 



16. Про початок реорганізації  Шелудьківської сільської ради. 

17. Про початок реорганізації Скрипаївської сільської ради. 

18. Про питання реорганізації сільських рад. 

19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в тимчасове користування на умовах оренди зі зміною 

цільового призначення із земель  сільськогосподарського призначення на 

землі житлової та громадської забудови для будівництва та обслуговування 

автостоянки гр. Трач Р.Г. 

20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів   гр. Забара В.О. 

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. Цепіловій А. В. 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва  індивідуальних гаражів   гр. Веретеннікову В. М. 

23. Про розгляд заяви гр. Нарожної Н.Г. щодо укладання договору оренди 

земельної ділянки за кадастровим номером 6321755600:01:005:0034 на новий 

строк. 

24. Про ініціювання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності у комунальну власність Слобожанської 

селищної ради. 

25. Про прийняття із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста 

Зміївського район у комунальну власність територіальної громади 

Слобожанської селищної ради підприємств, закладів, установ та майна, що 

знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міста 

Зміївського район. 
 

Слобожанський 

селищний голова                                                                      Дмитро ДІХТЯР 

 


