
УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ІV сесія VIІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

«14»  січня   2021 року                                              №111  - VІIІ       
Про  затвердження  порядку денного 

ІV сесії Слобожанської селищної 

ради VІIІ скликання  
   

 

      Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

Затвердити для розгляду на ІV сесії Слобожанської селищної ради VІIІ 

скликання такий порядок денний: 

1. Про звернення депутатів Слобожанської селищної ради VІII скликання до 

Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів 

України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг щодо ситуації з підвищенням 

тарифів на опалення, електроенергію, газ та його розподіл. 

2. Про внесення змін до рішення І сесії Слобожанської селищної ради VІІI 

скликання «Про затвердження структури виконавчих органів ради, 

загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів» від 01 грудня 

2020 року № 16 – VІІI. 

3. Про затвердження Програми природоохоронних заходів 

Слобожанської селищної ради на 2021 -2025 роки.  

4. Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних 

тварин гуманними методами на території Слобожанської селищної ради на 

2021 – 2025 роки.  

5. Про затвердження  Актів приймання-передачі нерухомого майна 

амбулаторій загальної практики-сімейної медицини та фельдшерських 

пунктів.  

6. Про затвердження  Актів приймання-передачі майна сільських рад 

розформованих територіальних громад. 

7. Про затвердження доповнень до Переліку об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності територіальної громади Слобожанської селищної 

ради. 

8. Про зміну юридичної адреси Слобожанської селищної ради Чугуївського 

району Харківської області. 

9. Про зміну засновника та перейменування Лиманського дошкільного 

навчального закладу (ясла-сад) «Казка» Лиманської сільської ради 

Зміївського району Харківської області. 



10. Про зміну засновника та перейменування Шелудьківського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) «Веселка» Шелудьківської сільської ради 

Зміївського району Харківської області.  

11. Про створення постійно діючої комісії з відбору суб’єктів оціночної 

діяльності в сфері оцінки земель для проведення конкурсу щодо виконання 

робіт з експертної грошової оцінки земель. 

12. Про затвердження нового персонального складу виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради. 

13. Про внесення змін до рішення ІІІ сесії Слобожанської селищної ради VІІI 

скликання від 22 грудня 2020 року «Про зміну засновника та 

перейменування Комунального некомерційного підприємства 

«Слобожанська районна лікарня» Зміївської районної ради Харківської 

області». 

 

Слобожанський 

селищний голова                                                                      Дмитро ДІХТЯР 


