
 
 

              

 
УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 
  РІШЕННЯ 

 

15 вересня 2021 року                                                    № 334 

 

Про упорядкування ведення погосподарського 

обліку на території Слобожанської селищної 

ради 

 

 

 З метою збільшення показників погосподарського обліку, необхідних для 

статистичного спостереження, проведення обстежень домогосподарств, ведення 

статистичного обліку громадян, які проживають на підвідомчій території в розрізі 

домогосподарств по населеним пунктам, створеної територіальної громади Слобожанської 

селищної ради та упорядкування ведення погосподарського обліку, відповідно до наказів 

Державної служби статистики України від 24.11.2015 року №340 «Про затвердження 

типових форм первинного обліку документації для сільських, селищних та міських рад», та 

від 11.04.2016 року №56 «Про затвердження  Інструкції з ведення погосподарського обліку в 

сільських, селищних та міських радах» та враховуючи необхідність доповнення даних 

погосподарського обліку додатковими показниками, керуючись ст. 27 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Слобожанської селищної ради 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити форму погосподарського обліку первинної облікової документації 

«Облікова картка об’єкта погосподарського обліку Слобожанської селищної ради» 

(додається). 

2. Провести нумерацію населених пунктів територіальної громади Слобожанської 

селищної ради та затвердити номера населених пунктів: 

01 – селище Благодатне 

02 – село Геївка 

03 – село Геніївка 

04 – село Дачне 

05 – селище Донець 

06 – село Занки, 

07 – село Курортне 

08 – село Лиман 

09 – селище Лісне 

10 – село Мохнач 

11 – село Нижній Бишкин 

12 – село Скрипаї 

13 – селище міського типу Слобожанське 

14 – село Суха Гомільша 

15 – село Українське 

16 – село Черкаський Бишкин 

17 – село Шелудьківка 



 
 

 Встановлену нумерацію населених пунктів використовувати при присвоєнні номерів 

об’єктам погосподарського обліку.  

3. Погосподарський облік вести по: селам Геївка, Геніївка, Дачне, Занки, Курортне, 

Лиман, Мохнач, Нижній Бишкин, Скрипаї, Суха Гомільша, Українське, Черкаський Бишкин, 

Шелудьківка та селищам Благодатне, Донець, Лісне окремо за формою «Облікова карта 

об’єкта погосподарського обліку Слобожанської селищної ради» (п.1 данного рішення). 

4  Погосподарський облік по селищу міського типу Слобожанське вести за формою №3 

«Список осіб, яким надані земельні ділянки для ведення особистого селянського 

господарства із земель міських поселень», затверджену наказом Державної служби 

статистики України від 24.11.2015 №340.  

5. Уповноважити працівників Слобожанської селищної ради вести погосподарський 

облік первинної облікової документації: 

• старосту Северіна В.О. по селах Нижній Бишкин, Черкаський Бишкин, Геївка, Суха 

Гомільша; 

• старосту Русін Ю.В. по селах Геніївка, Дачне, Українське, Курортне, Занки; 

• старосту Бутко О.В. по селу Лиман; 

• старосту Лисак Т.М. по селах Скрипаї, Мохнач та селищу Лісне; 

• старосту Стадник Р.В. по селу Шелудьківка; 

• спеціаліста 1 категорії відділу економічного розвитку, комунальної та інвестиційної 

діяльності Татарську Л.О. по селищах Донець, Благодатне, селищу міського типу 

Слобожанське. 

6.  Зобов’язати брати участь у формуванні та коригуванні первинної облікової 

документації та звітності з погосподарського обліку Слобожанської селищної ради (в частині 

обліку земельних ділянок): 

• Спеціаліста 1 категорії-землевпорядника відділу з земельних та екологічних питань 

Биканову Н.В. по селах Геніївка, Дачне, Українське, Курортне, Занки; 

• Спеціаліста 1 категорії-землевпорядника відділу з земельних та екологічних питань 

Шаповалову Н.О. по селу Шелудьківка; 

• Спеціаліста ІІ категорії-землевпорядника відділу з земельних та екологічних питань 

Рудченко І.М. по селах Скрипаї, Мохнач та селищу Лісне; 

• Спеціаліста 1 категорії-землевпорядника відділу з земельних та екологічних питань 

Лучанінову Н.М. по селу Лиман; 

• Спеціаліста 1 категорії-землевпорядника відділу з земельних та екологічних питань  

Бекетову А.М. по селах Нижній Бишкин, Черкаський Бишкин, Геївка, Суха Гомільша; 

• Головного спеціаліста -землевпорядника відділу з земельних та екологічних питань 

Пивовар О.В. по селищах Донець, Благодатне, смт. Слобожанське. 

7. Зобов’язати спеціаліста 1 категорії відділу економічного розвитку, комунальної та 

інвестиційної діяльності Татарську Л.О. узагальнювати та надавати звітність до Державної 

служби статистики України щодо погосподарського обліку на території Слобожанської 

селищної ради. 

8. Координацію роботи з організації ведення погосподарського обліку в Слобожанській 

селищній раді здійснює керуючий справами - секретар виконавчого комітету Слобожанської 

селищної ради Хабарова Я.О.   

     9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови 

Дубнюка М.М. 

 

 
Слобожанський селищний голова      Дмитро ДІХТЯР 


