
 

 

 
 

 

У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІ сесія VIІI скликання 

 

 

РІШЕННЯ    

 

        

20 травня 2021 року                                                 № Проєкт - 

VIІІ 

 

Про внесення змін та доповнень до 

рішення ІІІ сесії Слобожанської 

селищної ради VIІІ скликання від 

22.12.2020 року № 70 – VIІІ «Про 

затвердження Програми фінансової 

підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та  житлових 

товариств Слобожанської селищної ради 

на  2021-2025 роки»  

 
 

Відповідно до п. 22 статті  26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, рішення виконавчого комітету Слобожанської 

селищної ради «Про подання на  затвердження сесії Слобожанської селищної 

ради внесення змін та доповнень до рішення ІІІ сесії Слобожанської селищної 

ради VIІІ скликання від 22.12.2020 року № 70 – VIІІ «Про затвердження 

Програми фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних 

будинків та  житлових товариств на   2021-2025 роки» від 18.05.2021 року                      

№  ___ селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни та доповнення  до рішення ІІІ сесії Слобожанської селищної 

ради VIІІ скликання від 22.12.2020 року № 70 – VIІІ «Про затвердження 

Програми фінансової підтримки об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків та житлових товариств на 2021-2025 роки», а 

саме:  

- Назву програми, що затверджена рішенням ІІІ сесії Слобожанської 

селищної ради VIІІ скликання від 22.12.2020 року № 70 – VIІІ « Про 

затвердження Програми фінансової підтримки об’єднань співвласників 



багатоквартирних будинків, житлових товариств на 2021-2025 роки» 

викласти в наступній формі: Програма фінансової підтримки об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків, житлових товариств та 

житлово-будівельних кооперативів на 2021-2025 роки. 

 

2. Визначити, що фінансова підтримка за програмою «Програма фінансової 

підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлових 

товариств та житлово-будівельних кооперативів на 2021-2025 роки», 

затвердженою рішенням ІІІ сесії Слобожанської селищної ради VIІІ 

скликання від 22.12.2020 року № 70 – VIІІ надається об’єднанням 

співвласників багатоквартирних будинків, житловим товариствам та 

житлово-будівельним кооперативам. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  комісію з питань 

планування бюджету, фінансів, підприємницької діяльності,        

соціального захисту праці, торгівлі, громадського харчування та  сфери    

    послуг (голова комісії Юношев В.О.) 

 

 

Слобожанський   

селищний голова                                                                       Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 


