
 

УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

                                                    IVсесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 14  січня 2021 року                                                                                                         № 116-VIII 

Про затвердження  Актів приймання-

передачі нерухомого майна 

амбулаторій загальної практики-

сімейної медицини та 

фельдшерських пунктів 

 

 

         На виконання рішення II сесії Слобожанської селищної ради VIII від 10 

грудня 2020року №43-VIII «Про прийняття із спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міста Зміївського району у комунальну власність 

територіальної громади Слобожанської селищної ради підприємств, закладів, 

установ та майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад 

сіл, селищ, міста Зміївського району», керуючись ст.ст.26,60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Слобожанська селищна рада 

 

                                                         ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Акт приймання-передачі майна розміщеного за адресою: Україна, 

63461, Харківська обл., Зміївський селище Благодатне, вул. Механізаторська, 

будинок 2 приміщення 1 (фельдшерський пункт с-ще Благодатне) у додатку. 

2. Затвердити Акт приймання-передачі майна розміщеного за адресою: Україна, 

63433, Харківська обл., Зміївський село Геніївка, вул. Вишнева, будинок 32 а 

(амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Геніївка) у додатку. 

3. Затвердити Акт приймання-передачі майна розміщеного за адресою: Україна, 

63462, Харківська обл., Зміївський селище Донець, вул. Привокзальна, будинок 

14а, (амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с-ще. Донець) у 

додатку. 

4. Затвердити Акт приймання-передачі майна розміщеного за адресою: Україна, 

63433, Харківська обл., Зміївський село Геніївка, вул. Вишнева, буд.141, 

приміщення 2 (фельдшерський пункт Занки) у додатку. 



5. Затвердити Акт приймання-передачі майна розміщеного за адресою: Україна, 

63453, Харківська обл., Зміївський село Нижній Бишкин, вул. 40 років Перемоги, 

будинок  30 (амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Нижній 

Бишкин) у додатку. 

6. Затвердити Акт приймання-передачі майна розміщеного за адресою: Україна, 

63441, Харківська обл., Зміївський село Скрипаї, вул. Широка, будинок 45а, 

(амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Скрипаї) у додатку. 

7. Затвердити Акт приймання-передачі майна розміщеного за адресою: Україна, 

63453, Харківська обл., Зміївський село Черкаський Бишкин, вул. Миру, будинок 

61, (фельдшерський пункт с. Черкаський Бишкин) у додатку. 

8. Затвердити Акт приймання-передачі майна розміщеного за адресою: Україна, 

63440, Харківська обл., Зміївський село Шелудьківка, вул. Горького, будинок 65  

(амбулаторія загальної практики-сімейної медицини с. Шелудьківка) у додатку. 

9. Визначити балансоутримувачем майна зазначеного в Актах приймання-

передачі  (пункт 1-8 цього рішення) Слобожанську селищну раду. Головному 

бухгалтеру Слобожанської селищної ради (Водолажська О.І.) забезпечити 

прийняття на баланс Слобожанської селищної ради майна, зазначеного в Акті 

приймання-передачі (пункт 1-8 цього рішення) 

 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 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 

 

 


