
 
 

         

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

____ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

     

  ___________ 2021 року                                                               №        - VIIІ 

 

Про надання згоди на прийняття та 

прийняття з комунальної власності 

Зміївської  територіальної громади  у  

комунальну власність територіальної 

громади Слобожанської селищної ради 

нежитлової будівлі за адресою: Харківська 

область, Чугуївський район, с. Геніївка, вул.  

Молодіжна, буд. 1в  

 

Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»,  

враховуючи рішення VII сесії Зміївської міської ради VIII скликання від 15 квітня 2021 року 

№ 421-VII-VIII «Про надання згоди на передачу та передачу з комунальної власності 

Зміївської територіальної громади у комунальну власність територіальної громади 

Слобожанської селищної ради нежитлової будівлі за адресою: Харківська область, 

Чугуївський район, с. Геніївка, вул. Молодіжна, буд. 1в», Слобожанська селищна рада: 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на прийняття та прийняття  з комунальної власності Зміївської територіальної 

громади у комунальну власність територіальної громади Слобожанської селищної ради 

нежитлової будівлі за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с.Геніївка, вул. 

Молодіжна, буд. 1в . 

2. Створити комісію з  прийняття нежитлової будівлі з комунальної власності Зміївської 

територіальної громади  у комунальну власність територіальної громади Слобожанської 

селищної ради та затвердити її персональний склад. 

Голова комісії: 

- Дубнюк Микола Миколайович –  заступник Слобожанського селищного голова; 

Члени комісії:  

- Попова Вікторія Вікторівна – начальник відділу економічного розвитку, комунальної 

та інвестиційної діяльності Слобожанської селищної ради; 

- Водолажська Оксана Іванівна – начальник відділу бухглатерського обліку та 

звітності Слобожанської селищної ради;  

- Жидкова Ольга Олександрівна - спеціаліст І категорії-бухгалтер Слобожанської 

селищної ради; 

- Котляр Альона Олександрівна - начальник управління економічного розвитку та 

інвестицій Зміївської міської ради; 

- Пилипенко Олена Анатоліївна- заступник Зміївського міського голови з питань 



 
 

діяльності виконавчих органів ради: 

- Дерев’янко Віктор Михайлович - заступник директора КП «Зміїв-тепло» Зміївської 

міської ради Чугуївського району Харківської області; 

- Хребтова Ольга Сергіївна - головний бухгалтер КП «Зміїв-тепло» Зміївської міської 

ради Чугуївського району Харківської області; 

- Русін Юрій Вікторович – староста.  

3.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 – Юношев В.О.) 

 

 

Слобожанський селищний голова           Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 

Виконавець: 

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 

 

 

 

 
 


