
 
 

          

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

____ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

     

  ___________ 2021 року                                                     №        - VIIІ 

 

Про затвердження Передавальних актів  

(земельних ділянок)  з комунальної 

власності Нижньобишкинської, 

Лиманської, Шелудьківської, Геніївської 

та Скрипаївської сільских рад до 

комунальної власності територіальної 

громади Слобожанської селищної ради 

 

      Керуючись статями 25,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування 

окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних 

державних адміністрацій», відповідно до статей 104,105,107 Цивільного кодексу України, 

рішення II сесії Слобожанської селищної ради VIII від 10 грудня 2020року, а саме: №36-

VIII «Про питання реорганізації сільських рад», № 32-VIII   «Про початок реорганізації 

Нижньобишкинської сільської ради», № 33-VIII   «Про початок реорганізації Геніївської 

сільської ради»,  № 31-VIII «Про початок реорганізації Лиманської сільської ради», № 35-

VIII   «Про початок реорганізації Скрипаївської сільської ради», № 34-VIII   «Про початок 

реорганізації Шелудьківської сільської ради, Слобожанська селищна рада: 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити  Передавальний акт (земельних ділянок) з  комунальної власності 

Нижньобишкинської сільської ради   до комунальної власності територіальної громади 

Слобожанської селищної ради  від «__» ___________ 2021р. у додатку. 

2.  Затвердити Передавальний акт (земельних ділянок)  з комунальної власності 

Лиманської сільської ради   до комунальної власності територіальної громади 

Слобожанської селищної ради від «__» ___________ 2021р  у додатку. 

3. Затвердити Передавальний акт (земельних ділянок) з комунальної власності 

Шелудьківської сільської ради   до комунальної власності територіальної громади 

Слобожанської селищної ради від «__» ___________ 2021р у додатку. 

4. Затвердити Передавальний акт (земельних ділянок)  з комунальної власності в 

Геніївської сільської ради  до Слобожанської селищної ради від «__» ___________ 2021р у 

додатку. 

5. Затвердити Передавальний акт (земельних ділянок) з комунальної власності 

Скрипаївської сільської ради   до комунальної власності територіальної громади 

Слобожанської селищної ради від «__» ___________ 2021р  у додатку. 

 



 
 

6. Доручити виконавчому комітету Слобожанської селищної ради  забезпечити здійснення 

державної реєстрації права комунальної власності за територіальною громадою 

Слобожанської  селищної ради  у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень на передані  земельні ділянки, зазначені в Передавальних  актами в  п.1-5 

цього рішення. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісії 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 

 

 

 

 

Начальник відділу  економічного розвитку, 

комунальної та інвестиційної діяльності                                                           В.В. Попова 

Погоджено: 

Заступник селищного голови                                                                            М.М. Дубнюк 

Начальник відділу з питань правової роботи, 

Запобігання та виявлення корупції                                                                   О.В. Рєпнікова 

 

Голова комісії                                                                                                       В.О. Юношев 

 

 

 

 
 


