
 
УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

                   Чугуївського району Харківської області 

                                                    Vсесія VIII скликання 

                                                

                                                           РІШЕННЯ 
                                                             

  « 21» січня  2021 року                             №130- VIII 
 

 

Про затвердження Актів приймання-

передачі майна сільських рад 

реорганізованих шляхом приєднання до 

Слобожанської селищної ради Чугуївського 

району Харківської області 

 

 

         На виконання рішення II сесії Слобожанської селищної ради VIII від 10 грудня 

2020року: № 33-VIII   «Про початок реорганізації Геніївської сільської ради»,  № 34-VIII   

«Про початок реорганізації Шелудьківської сільської ради», з метою ефективності 

використання комунального майна, враховуючи рішенням   III сесії Слобожанської селищної 

ради VIII скликання  від 22 грудня 2020 року:  № 99-VIII«Про зміну засновника та 

перейменування Комунального закладу « Геніївський будинок культури» Геніївської сільської 

ради Зміївського району, Харківської області», № 98-VIII«Про зміну засновника та 

перейменування Комунального закладу « Шелудьківський будинок культури» Шелудьківської 

сільської ради Зміївського району,Харківської області»  керуючись ст.ст.26,60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Слобожанська селищна рада 

 

                                                          ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Акт  приймання -передачі майна :  

      -нерухомого майна розміщеного за адресою: Україна Харківська обл.,Чугуївський район, 

село Геніївка, вул. Дружби, буд.71; 

      - іншоко окремого індивідуально визначеного майна визначене в акті у додатку. 

  2. Затвердити Акт  приймання -передачі майна:  

       -нерухомого майна розміщеного за адресою: Україна, Харківська обл.,  Чугуївський  

район, с.Шелудьківка, вул. Дружби,95-б та Україна, Харківська обл.,  Чугуївський  район, 

с.Шелудьківка, вул. Дружби,95 . 

       - іншого окремого індивідуально визначеного майна визначеного в акті у додатку. 

  3. Прийняти в комунальну власність територіальної громади  Слобожанської селищної ради 

майно, визначеного в  Акті приймання-передачі майна п.1-2 цього рішення. 

  4. Закріпити за Комунальним підприємством  комунальний заклад «Геніївський будинок 

культури» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області на праві 

оперативного управління та передати на баланс майно, визначене в  Акті приймання-передачі 

майна п.1 цього рішення. 

 5. Закріпити за Комунальним підприємством  комунальний заклад «Шелудьківський будинок 

культури» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області на праві 



оперативного управління та передати на баланс майно, визначене в  Акті приймання-передачі 

майна п.2 цього рішення. 

6. 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 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


