
 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

XV сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

 

22 липня 2021 року                                                   № проєкт -VIIІ 

 

 

Про затвердження ставок орендної плати 

за користування земельними ділянками 

комунальної власності на території 

Слобожанської селищної ради  

Чугуївського району Харківської області 

   

           Відповідно статті 143 Конституції України, ст. 288 Податкового кодексу України, 

ст. ст. 12, 18, 19, 93, 116, 122, 124 Земельного Кодексу України, Закону України «Про 

оренду землі», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», ст. 64 Бюджетного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону  

України «Про  місцеве  самоврядування в Україні», Слобожанська селищна  рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити на території Слобожанської селищної ради ставки орендної 

плати за користування земельними ділянками комунальної власності згідно 

Додатку. 

 

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий 

спосіб. 

 

3. Рішення набирає чинності з дня його прийняття. 

 

4. Визнати такими, що втратили чинність: 

 

- рішення ХХ сесії VII скликання Комсомольської селищної ради №408-VII 

від 23.03.2017 року «Про затвердження Положення про порядок 

визначення розмірів орендної плати при укладенні договорів оренди землі 

на території Комсомольської селищної ради в межах населених пунктів в 

новій редакції». 

- рішення ХІХ сесії VI скликання Лиманської сільської ради №201 від 

27.01.2011 року «Про затвердження Положення про порядок визначення 

розмірів орендної плати при укладенні договорів оренди землі по 

Лиманській сільській раді». 

- Рішення LVI Скрипаївської сільської ради VIІ скликання від 21.05.2019 

року №583-LVI/VIІ «Про внесення змін рішення Скрипаївської сільської 

ради від 19.02.2019 №525–LIII/VIІ «Про внесення змін до рішення 

Скрипаївської сільської ради від 22.02.2018 року №365–ХХХІХ/VIІ «Про 

затвердження Положення про порядок укладання договорів оренди 



земельних ділянок комунальної власності Скрипаївської сільської ради та 

визначення розмірів орендної плати», рішення LIII сесії Скрипаївської 

сільської ради VIІ скликання від 19.02.2019 №525–LIII/VIІ «Про внесення 

змін до рішення Скрипаївської сільської ради від 22.02.2018 року №365–

ХХХІХ/VIІ «Про затвердження Положення про порядок укладання 

договорів оренди земельних ділянок комунальної власності Скрипаївської 

сільської ради та визначення розмірів орендної плати», рішення ХХХІХ 

сесії Скрипаївської сільської ради VIІ скликання від 22.02.2018 року 

№365–ХХХІХ/VIІ «Про затвердження Положення про порядок укладання 

договорів оренди земельних ділянок комунальної власності Скрипаївської 

сільської ради та визначення розмірів орендної плати». 
- Рішення LVI Шелудьківської сільської ради VIІ скликання від 17.09.2019 

року №530-VIІ «Про затвердження Положення про порядок укладання 

договорів оренди земельних ділянок комунальної власності 

Шелудьківської сільської ради та визначення розмірів орендної плати», 

рішення LХІI Шелудьківської сільської ради VIІ скликання від 23.01.2020 

року №589-VIІ «Про внесення змін до рішення LVI сесії VIІ скликання 

«Про затвердження Положення про порядок укладання договорів оренди 

земельних ділянок комунальної власності Шелудьківської сільської ради 

та визначення розмірів орендної плати» від 17.09.2019 р. № 530-VIІ. 

 
5. При укладанні, переукладанні, поновленні договорів оренди землі 

застосувати ставки орендної плати згідно цього рішення. 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні депутатські 

комісії: мандатну, з питань депутатської діяльності, етики, законності та 

правопорядку (голова комісії Євченко Є.С.) та комісію з питань 

промисловості, будівництва, агропромислового комплексу,  житлово-

комунального  господарства, земельних відносин та екології (голова комісії 

Полька О.М.). 
 

 

 

 

 

 

 Слобожанський селищний голова                                  Дмитро  ДІХТЯР 

 

 

 

 
Начальник відділу з земельних та 

екологічних питань 

 Оксана Діденко  

Начальник відділу з питань правової 

роботи, запобігання та виявлення корупції 

 Олена Рєпнікова 

Голова постійної комісії мандатну, з питань 

депутатської діяльності, етики, законності 

та правопорядку 

 Євген Євченко 

Голова постійної комісії з питань 

промисловості, будівництва, 

агропромислового комплексу, житлово-

 Олександр Полька 



комунального господарства, земельних 

відносин та екології 

Заступник Слобожанського селищного 

голови з питань виконавчих органів 

 Микола Дубнюк 

 


