
УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

VІІІ сесія VIІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

18 березня 2021 року                                              №235 - VІIІ       
Про  затвердження  порядку денного 

VІІІ сесії Слобожанської селищної 

ради VІIІ скликання  
   

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

селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

Затвердити для розгляду на VІІІ сесії Слобожанської селищної ради VІIІ 

скликання такий порядок денний: 

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

скликання від 22.12.2020 року №56 - VІІI «Про селищний бюджет на 2021 

рік». 

2. Про затвердження Положення про облікову політику та організацію 

бухгалтерського обліку. 

3. Про затвердження Положення про порядок преміювання та надання 

матеріальної допомоги працівникам трудового колективу Слобожанської 

селищної ради. 

4. Про затвердження  Актів приймання-передачі  обладнання стоматологічних 

кабінетів, що передається  з комунальної  власності Зміївської територіальної 

громади у комунальну власність  Слобожанської селищної ради. 

5. Про погодження штатного розпису та штатної чисельності комунального 

некомерційного підприємства «Слобожанська лікарня» Слобожанської 

селищної ради Чугуївського району Харківської області з 01.01.2021 року. 

6. Про внесення змін та доповнень до додатку рішення VI сесії Слобожанської 

селищної ради VІІІ скликання від 11 лютого 2021 року № 226-VІІІ «Про 

затвердження обсягів фінансування та заходів Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств Слобожанської селищної ради на 2021-

2025 роки». 

7. Про внесення змін до Заходів на 2021 рік до Програми розвитку фізичної 

культури та спорту на території Слобожанської селищної ради на 2021-2025 

роки. 

8. Про внесення змін та доповнень до Заходів на 2021 рік до Програми розвитку 

охорони здоров’я на території Слобожанської селищної ради на 2021 – 2025 

роки. 

9. Про внесення змін до Порядку надання одноразової адресної грошової 

допомоги громадянам Слобожанської селищної ради, затвердженого 

рішенням ІІІ сесії Слобожанської селищної ради VІІІ скликання від 22 грудня 

2020 року № 61  - VІІІ. 



 

10. Про внесення змін до рішення І сесії Слобожанської селищної ради VIІІ 

скликання «Про  затвердження  структури виконавчих органів ради, загальної 

чисельності апарату ради та її виконавчих органів» від 01 грудня 2020 року № 

16 – VIІІ. 

11. Про затвердження положень про структурні підрозділи апарату 

Слобожанської селищної ради.  

12. Про створення Комунального закладу «Лиманський сільський будинок 

культури»  Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської 

області. 

13. Про  створення Комунального закладу «Слобожанська публічна бібліотека» 

Слобожанської  селищної  ради Чугуївського району Харківської області. 

14. Про  зміну засновника, перейменування КЗ «Геніївський БК» та затвердження 

Статуту КЗ «Геніївський БК» у новій редакції». 

15. Про затвердження Статуту КЗ «Шелудьківький БК» у новій редакції. 

16. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність  для ведення індивідуального садівництва гр.Кравцю В.О. 

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власністьзі зміною цільового призначення для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. 

Засядьвовк А.В. 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність зі зміною цільового призначення для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Рибальченко Є.П. 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Челапко С.В. 

20. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Мокрій Г.О. 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  

гр..Касьяновій Л.М. 

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. 

Гунченко О.А.  

23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  гр. 

Радченко О.О.  

24.  Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва 

і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  гр.. 

Касян О.М.  



25. Про надання дозволу на розробку технічної  документації із землеустрою 

щодо  встановлення меж земельної ділянки невитребуваної частки (паю) №98 

реформованого  КСП  «Скрипаївське». 

26. Про виділення в натурі (на місцевості) і передачу у власність земельної 

частки (паю)  реформованого КСП «Скрипаївське»  гр. Ішікатлі Ю.В. 

27. Про виділення в натурі (на місцевості) і передачу у власність земельної 

частки (паю) реформованого КСП «Скрипаївське» гр. Кінсфатор Т.В. 

28. Про виділення в натурі (на місцевості) і передачу у власність земельної 

частки (паю)                 реформованого КСП «Скрипаївське» гр. Багдасарян Н.М. 

29. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки за кадастровим 

номером    6321755600:01:005:0050. 

30. Про розгляд заяви Шмуліч О.М.. щодо затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки та надання в 

оренду земельної ділянки за кадастровим номером 6321787001:01:003:0018. 

31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів гр. Воскобойнику 

С.М. 

32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів гр. Савченко С.О. 

33. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів гр. Савченко Л.В. 

34. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

Караченцову А.Б. 

35. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства Курило 

С.О. 

36. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства Лисак 

С.В. 

37. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд гр.Муштай Ю.О.  

38. Про розгляд заяви гр.Христосову Г.К. щодо укладення договору оренди 

земельної          ділянки за кадастровим номером 6321782704:01:005:0023. 

39. Про  надання в тимчасове користування на умовах оренди земельну ділянку  

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ПП «Рустам-К». 

40. Про розгляд заяви ФО-П Зимового М.В. щодо укладання договору оренди 

земельної ділянки за кадастровим номером 6321755600:01:005:0007 на новий 

строк. 

41. Про погодження відділу культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської 

селищної ради намірів передачі в оренду нерухомого майна, а саме: 

нежитлових приміщень підвалу, загальною площею 85,49кв.м., розташованих 

за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Лиман, пл. Покровська, 

буд. 5. 

42. Про наміри передачі в оренду нежитлових приміщень. 



43. Про  надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної 

громади Слобожанської селищної ради майна, яке є власністю ПАТ 

«Центренерго». 

Слобожанський 

селищний голова                                                                      Дмитро ДІХТЯР 


