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УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Зміївського району Харківської області 

LXXXI сесія VIІ скликання 

РІШЕННЯ 

 

22 жовтня 2020 року       № 1437 -VII 

  

Про надання згоди на прийняття  

до комунальної власності територіальної  

громади Слобожанської селищної ради 

підприємств, закладів та установ, 

із спільної власності територіальних  

громад сіл, селищ, міста Зміївського району 

  

Керуючись  ст.ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», розглянувши лист голови Зміївської районної ради Тімофєєвої 

Т.В. від 22.10.2020р. № 01-39/595, Слобожанська селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на прийняття безоплатно із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міста Зміївского району у комунальну 

власність територіальної громади Слобожанської селищної ради 

підприємства, заклади, установи та інші організації згідно з Додатком № 1. 

 

2. Надати згоду на прийняття безоплатно із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міста Зміївского району у комунальну 

власність територіальної громади Слобожанської селищної ради єдині 

майнові комплекси підприємств, закладів, установ та інших організацій, що 

вказані у Додатку № 1. 

 

3. Надати згоду на прийняття безоплатно із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міста Зміївского району у комунальну 

власність територіальної громади Слобожанської селищної ради майно, що 

перебуває на балансі Комунального некомерційного підприємства 

«Зміївський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Зміївської районної ради, згідно з додатком № 2. 

 

4. Надати згоду на прийняття безоплатно із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міста Зміївского району у комунальну 

власність територіальної громади Слобожанської селищної ради основні 

засоби, інші необоротні матеріальні активи, малоцінні та швидкозношувальні 

предмети, що знаходяться на балансі Комунального закладу «Централізована 

бібліотечна система Зміївського району» Зміївської районної ради, згідно з 

додатком № 3. 
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5. Надати згоду на прийняття безоплатно із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міста Зміївского району у комунальну 

власність територіальної громади Слобожанської селищної ради книжковий 

фонд бібліотек, що знаходяться на балансі Комунального закладу 

«Централізована бібліотечна система Зміївського району» Зміївської 

районної ради, згідно з додатком № 4. 

 

6. Надати згоду на прийняття безоплатно із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міста Зміївского району у комунальну 

власність територіальної громади Слобожанської селищної ради основні 

засоби, інші необоротні матеріальні активи, малоцінні та швидкозношувальні 

предмети згідно з додатками № 5 та № 6. 

 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, 

соціального захисту, праці, торгівлі, громадського харчування та сфери 

послуг (голова комісії – Сілаєва В.А.).  

 

 

 

Слобожанський селищний голова     Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 

 


