
УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХV сесія VIІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22 липня 2021 року                                                   №461  - VІIІ       
Про  затвердження  порядку денного 

ХV сесії Слобожанської селищної 

ради VІIІ скликання  
   

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

селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

Затвердити для розгляду на ХV 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 внесення змін та доповнень до Програми розвитку місцевого 

самоврядування Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки та до 

Заходів на 2021 рік до неї.  

3. 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». 

4. 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. 

5. Про внесення змін до  Заходів на 2021 рік до Програми соціального 

захисту населення Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки. 

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

культури та спорту на території Слобожанської селищної ради  на 2021 - 

2025 роки. 

7. Про внесення змін та доповнень до заходів на 2021рік до Програми 

земельних відносин, раціонального використання та охорони земель по 

Слобожанській селищній раді на 2021-2025 роки. 

8. Про схвалення проєкту додаткового договору про співробітництво 

територіальних громад. 

9. Про затвердження комплексної Програми розвитку освітянської галузі 

Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки. 

10. Про затвердження Програми створення та використання місцевого 

матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій на території Слобожанської селищної ради на 2021 - 2023 роки. 



11. Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку Слобожанської 

селищної ради Чугуївського району Харківської області на період до 2025 

року. 

12. 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. 

13. Про створення відділу Центр надання адміністративних послуг 

Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області, 

затвердження  Положення про нього та графіку роботи.  

14. Про затвердження регламенту відділу Центр надання адміністративних 

послуг Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської 

області. 

15. Про затвердження переліку адміністративних послуг відділу Центр 

надання адміністративних послуг Слобожанської  селищної ради 

Чугуївського району Харківської області. 

16. Про передачу комунального майна на баланс КУ «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників». 

17. Про передачу комунального майна на баланс Відділу культури, туризму, 

молоді та спорту Слобожанської селищної ради. 

18. Про затвердження Акту приймання-передачі Комплексу будівель дитячого 

оздоровчого табору розташованого за адресою: Харківська область, 

Чугуївський (Зміївський) район, с. Дачне, вул. Курортна, буд.55 зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Чугуївського району до 

комунальної власності територіальної громади Слобожанської селищної 

ради Чугуївського району Харківської області. 

19. Про надання дозволу на списання з балансу комунального підприємства  

«Комунальник».  

20. Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою в сел. 

Донець, вул.Привокзальна,14а. 

21. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 

гр. Тарану М.В. 

22. Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою гр. 

Хардікову С.М. 

23. Про надання дозволу на розробку документації із землеустрою гр. Срібній 

М.О. 

24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського  

господарства гр. Щегловій Н.С. 

25. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського  

господарства гр. Щеглову І.В. 

26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського  

господарства гр. Катеренюк О.І. 

27. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського  

господарства Катеренюку В.А. 



28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського  

господарства гр. Сєнько В.І. 

29. Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського  

господарства гр. Сєньку Є.О. 

30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського  

господарства гр. Козловій А.С. 

31. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського  

господарства гр. Козлову М.А. 

32. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Нестеренку В.О. 

33. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського  

господарства гр. Білостоцькій І.І. 

34. Про відмову у надання дозволу на розробку  документації із землеустрою  

гр. Піддубному С.В., гр.Чуб В.І., Піддубній А.С. 

35. Про відмову у надання дозволу на розробку  документації із землеустрою  

гр. Русін Н.І. 

36. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Гаражі В.М. 

37. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Кузубову В.О. 

38. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Кравцовій Н.В. 

39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Караченцову А.Б. 

40. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Лисак С.В. 

41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Дякову О.А. 

42. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Ливаді Р.В.  

43. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Віннікову В.С. 



44. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Бражнику С.В. 

45. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність зі зміною цільового призначення для ведення 

особистого селянського господарства гр. Гірману О.С.  

46. Про передачу у власність земельної частки (паю) реформованого КСП 

«Скрипаївське» гр. Мосуру В. В. 

47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів гр. 

Воскобойнику С.М. 

48. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів гр. Тат’янко 

Р.В. 

49. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів  гр. Кошевій 

І.А. 

50. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів гр. Кошевій 

Л.В. 

51. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів гр. Мухіній 

Р.З. 

52. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів гр. Савченко 

Л. В. 

53. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва індивідуальних гаражів гр. Савченко 

С.О. 

54. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність  будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд гр. Муштай Ю.О. 

55. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських  будівель і споруд гр. Рябусі С.Б. 

56. 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. Ліхачова С.М. 

57. 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. Телеусов В.М.  

58. 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. Самошко Н.В. 



59. 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.Медяник В.Т., Медяник Н.М., Колобова К.В., 

Медяник М.В., Медяник А.В., Медяник О.В. 

60. 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 Срібного В.М. 

61. 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 Нестеренко В.О. 

62. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Хруслову О.А. 

63. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Сохраничу О.В. 

64. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. 

Кравцовій О.О. 

65. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок не витребуваних 

часток (паїв) №348,353,345, 346 реформованого КСП «Геніївське» ФГ 

«Фермерська Поляна». 

66. Про внесення змін до договору оренди землі  сільськогосподарського  

призначення  за кадастровим номером 6321783000:01:000:0856. 

67. Про внесення змін до договору оренди землі  сільськогосподарського  

призначення  за кадастровим номером 6321783000:01:000:0800. 

68. Про внесення змін до договору оренди землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровим номером 6321783000:02:000:0933. 

69. Про внесення змін до договору оренди землі  сільськогосподарського  

призначення  за кадастровим номером 6321783000:02:000:0921. 

70. Про внесення змін до договору оренди землі  сільськогосподарського  

призначення  за кадастровим номером 6321783000:01:000:0857. 

71. Про внесення змін до договору оренди  землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровим номером 6321783000:02:000:0922;  

6321783000:02:000:0923; 632183000:01:000:0977. 

72. Про внесення змін до договору оренди  землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровим номером 6321784500:02:000:2826. 

73. Про внесення змін до договору оренди  землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровим номером 6321784500:02:000:2824. 

74. Про внесення змін до договору оренди  землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровим номером 6321784500:02:000:2823. 

75. Про внесення змін до договору оренди  землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровим номером 6321784500:02:000:2822. 



76. Про внесення змін до договору оренди  землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровим номером 6321784500:02:000:2821. 

77. Про внесення змін до договору оренди  землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровим номером 6321784500:02:000:2820. 

78. Про внесення змін до договору оренди  землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровим номером 6321784500:02:000:2817. 

79. Про внесення змін до договору оренди землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровим номером 6321784500:02:000:2816. 

80.  Про внесення змін до договору оренди  землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровим номером 6321784500:02:000:2815. 

81. Про внесення змін до договору оренди  землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровим номером 6321784500:02:000:2814. 

82. Про внесення змін до договору оренди землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровим номером 6321784500:02:000:2812. 

83. Про внесення змін до договору оренди  землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровим номером 6321784500:02:000:2811. 

84. Про внесення змін до договору оренди землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровим номером 6321784500:02:000:2810. 

85. Про внесення змін до договору оренди землі  сільськогосподарського  

призначення з  за кадастровим номером 6321784500:02:000:2809. 

86. Про внесення змін до договору оренди землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровим номером 6321784500:02:000:2808. 

87. Про внесення змін до договору оренди землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровий номер   6321782000:01:005:0101. 

88. Про внесення змін до договору оренди землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровий номер   6321782000:01:004:0355. 

89. Про внесення змін до договору оренди землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровий номер   6321782000:01:005:0099. 

90. Про внесення змін до договору оренди землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровий номер   6321755600:02:002:0400. 

91. Про внесення змін до договору оренди землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровий номер   6321782000:01:004:0359. 

92. Про внесення змін до договору оренди землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровий номер   6321784500:01:000:0313. 

93. Про внесення змін до договору оренди землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровий номер   6321782000:01:005:0100. 

94. Про внесення змін до договору оренди землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровий номер   6321784500:01:000:0312. 

95. Про внесення змін до договору оренди землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровий номер   632178200:01:004:0357. 

96. Про внесення змін до договору оренди землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровий номер   632178200:01:004:0354. 

97. Про внесення змін до договору оренди землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровий номер   632178200:01:002:0598. 

98. Про внесення змін до договору оренди землі  сільськогосподарського  

призначення за кадастровий номер   6321755600:02:003:0859. 



99. Про розгляд листа ПАТ «Центренерго» Зміївська ТЕС, щодо перегляду 

ставки орендної плати за користування земельною ділянкою за 

кадастровим номером 6321755600:01:003:0058. 

100. Про розгляд заяви Тімофєєвої О.В. щодо укладення договору оренди 

земельної ділянки за кадастровим номером 6321755600:01:005:0040 на 

новий строк. 

101. Про внесення змін до рішення ХІІІ сесії Слобожанської селищної ради VІІІ 

скликання №433- VІІІ від 17.06.2021 року.  

 
 

 
Слобожанський 

селищний голова                                                                      Дмитро ДІХТЯР 


