
УКРАЇНА
СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Чугуївського району Харківської області

Х сесія VIІІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я

22 квітня 2021 року                                            №291 - VІIІ      
Про  затвердження  порядку денного
Х сесії Слобожанської селищної ради
VІIІ скликання 
  
      Відповідно до ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
селищна рада

ВИРІШИЛА:
Затвердити для розгляду на Х сесії Слобожанської селищної ради VІIІ скликання
такий порядок денний:
1. Про затвердження звіту «Про виконання селищного бюджету за І  квартал

2021рік».
2. 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».

3. Про  внесення  змін  до  Положення  про  постійні  комісії  Слобожанської
селищної ради.

4. Про  внесення  змін  до  рішення  ІV сесії  VІІІ  скликання Слобожанської
селищної ради від 14.01.2021 року № 123-VІІІ « Про затвердження нового
персонального складу виконавчого комітету Слобожанської селищної ради».

5. Про  внесення  змін  до  Слобожанської  селищної  програми  «Шкільний
автобус» на 2021 – 2025 роки.

6. Про внесення змін до Програми розвитку  фізичної  культури та  спорту на
території Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки.

7. Про внесення змін до Заходів на 2021 рік до Програми розвитку охорони
здоров’я  на території Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки. 

8. Про  внесення  змін  та  доповнень  до  Заходів  на  2021  рік  до  Програми
соціального захисту населення Слобожанської селищної ради на 2021-2025
роки.

9. 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.

10. Про затвердження Порядку складання актів обстеження.
11. Про затвердження Положення про громадські слухання. 
12. Про приймання до Слобожанської селищної ради документів реорганізованої

Лиманської сільської ради.



13. Про приймання до Слобожанської селищної ради документів реорганізованої
Шелудьківської сільської ради.

14. Про приймання до Слобожанської селищної ради документів реорганізованої
Геніївської сільської ради.

15. Про приймання до Слобожанської селищної ради документів реорганізованої
Нижньобишкинської сільської ради.

16. Про приймання до Слобожанської селищної ради документів реорганізованої
Скрипаївської сільської ради.

17. Про проведення конкурсу на посаду директора Комунальної установи «Центр
надання  соціальних  послуг»  Слобожанської  селищної  ради  Чугуївського
району Харківської області.

18. Про затвердження Програми з організації підготовки та проведення призову
громадян  України,  які  проживають  на  території  Слобожанської  селищної
ради, на строкову військову службу у 2021-2023 рр.

19. Про  затвердження  Комплексної  Програми  профілактики  правопорушень,
злочинності  та  сприяння  діяльності  правоохоронних  органів  на  території
Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки.

20. Про  перейменування  Комунального  закладу  початкової  спеціалізованої
мистецької  освіти  «Слобожанська  дитяча  музична  школа»  Слобожанської
селищної  ради  Чугуївського  району  Харківської  області»  та  затвердження
Статуту у новій редакції.

21. Про  віднесення  до  групи  за  оплатою  праці  керівних
працівників Комунального  закладу  «Слобожанська  публічна  бібліотека»
Слобожанської  селищної  ради Чугуївського району Харківської області.

22. Про  передачу  комунального  майна  Відділу  культури,  туризму,  молоді  та
спорту Слобожанської селищної ради.

23. Про передачу комунального майна Відділу освіти Слобожанської селищної
ради.

24. Про передачу комунального майна фінансовому управлінню Слобожанської
селищної ради.

25. Про  передачу  комунального  майна  (проекти  по  ливневій  каналізації)  на
баланс КП «Комунальник».

26. Про передачу комунального майна з балансу Слобожанської селищної ради
на баланс КП «Комунальник».

27. Про  надання  згоди  на  оголошення   аукціону  на  продовження  договору
оренди частини нежитлового приміщення, площею 2,00 кв.м., розташованого
за адресою: смт. Слобожанське, вул. Ярослава Мудрого, буд. 12.

28. Про  затвердження  штатного  розпису  комунального  підприємства
«Комунальник».

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у  власність  із  земель  комунальної  власності,  що  розташована  в  межах
населеного  пункту  с.  Скрипаї  для  ведення  особистого  селянського
господарства гр. Дроздовій О.О.

30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в  оренду  із  земель  комунальної  власності,  що  розташована  в  межах
населеного пункту с. Черкаський Бишкин для сінокосіння і випасання худоби
гр. Глобовій Є.Я.



31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для  будівництва  і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд  гр.
Глобовій Є.Я.

32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на  місцевості)  для  будівництва  і
обслуговування  житлового  будинку,  господарських  будівель  і  споруд
гр..Андрієнко К.С.

33. 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..Ткачовій П.І.

34. 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.Курило Н.П.

35. Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  із  землеустрою
щодо  поділу  земельної  ділянки  з  кадастровим  номером
6321782704:00:004:0177.

36. Про розгляд заяви ФО-П Шкребець Т.Є.. щодо укладення договору оренди
земельної ділянки за кадастровим номером 6321755600:01:003:0078.

37. Про розгляд заяви ПАТ «Центренерго»  щодо укладення договору оренди
земельної ділянки за кадастровим номером 6321755600:01:006:0058.

38. Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  із  землеустрою
щодо  встановлення  (відновлення)меж  земельної  ділянки  в  натурі  (на
місцевості) для обслуговування нежитлових будівель гр..Платонову С.В.

39. Про  надання  дозволу  на  розробку  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. Черепаха І.М.

40. Про  надання  дозволу  на  розробку  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. Тумановій О.О.

41. Про  надання  дозволу  на  розробку  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. Тумановій О.О.

42. Про  надання  дозволу  на  розробку проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів гр. Веретеннікову
С.В.

43. Про  надання  дозволу  на  розробку проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів гр. Тят’янко Р.В.

44. Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів гр. Кошевій Л.В.

45. Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  відведення
земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів гр. Кошевій І.А.



46. Про  надання  дозволу  на  розробку проекту  землеустрою щодо  відведення
земельної  ділянки  для  ведення  особистого  селянського  господарства  гр.
Кравцову В.І.

47. Про  надання  дозволу  на  розробку  проекту  землеустрою  щодо  поділу
земельної ділянки з кадастровим номером 6321782000:01:003:0551 зі зміною
цільового призначення для ведення особистого селянського господарства.

48. Про  надання  дозволу  на  розробку  технічної  документації  із  землеустрою
щодо  встановлення меж  земельної  ділянки  невитребуваних  часток  (паїв)
№353, 348, 345, 346 реформованого  КСП «Геніївське».

49. Про  розгляд  заяви  гр. Передерій  Н.П.  щодо  укладення  договору  оренди
земельної ділянки за кадастровим номером 6321784501:01:003:0045.

50. Про  розгляд  заяви  ФО-П Пивовар  А.С.  щодо укладання  договору  оренди
земельної ділянки за кадастровим номером 6321755600:01:006:0048 на новий
строк.

51. Про  ініціювання  передачі  земельної  ділянки  сільськогосподарського
призначення кадастровий номер 6321782700:01:002:0002 державної власності
у  комунальну  власність  територіальної  громади  Слобожанської  селищної
ради.

52. Про  приведення  діючих  договорів  оренди  земель  сільськогосподарського
призначення, що  розташовані  за  межами  населених  пунктів  до  чинного
законодавства в частині розміру орендної плати.

53. Про  участь  у  обласному  конкурсі  мініпроєктів «Ефективна  медицина  в
громаді» у 2021 році.

54. Про участь в конкурсі місцевих проєктів «Наша громада».
55. Про прийняття заборгованості.
56. Про звернення депутатів Слобожанської селищної ради VІII скликання до

Верховної ради України.
57. Про надання дозволу на передачу продуктів харчування.

Слобожанський
селищний голова                                                                      Дмитро ДІХТЯР
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