
     

 

 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХV сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

     

22 липня 2021 року        № 472 - VIІІ 
 

Про затвердження Плану соціально-

економічного розвитку Слобожанської 

селищної ради Чугуївського району 

Харківської області на період до 2025 року  

 

 З метою сталого соціально-економічного розвитку місцевого самоврядування, 

підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності Слобожанської 

селищної територіальної громади, визначення ефективних шляхів вирішення проблем 

життєзабезпечення громади, підвищення якості життя та добробуту населення, залучення 

додаткових фінансових ресурсів для цієї мети, беручи за основу Науково-дослідну роботу 

«Розробка плану соціально-економічного розвитку Слобожанської селищної ради 

(об’єднаної територіальної громади) Чугуївського району Харківської області на період до 

2025 року», розроблену Харківським національним університетом міського господарства 

імені О.М. Бекетова, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та враховуючи Наказ Мінрегіону України від 30.03.2016 № 75 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних документів соціально-

економічного розвитку об'єднаної територіальної громади», Слобожанська селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити План соціально-економічного розвитку Слобожанської селищної 

територіальної громади на період до 2025 року (додається). 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну мандатну комісію, з 

итань депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку (голова комісії – Євченко 

Є.С.), комісію з питань планування, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, 

соціального захисту, праці та сфери послуг (голова комісії – Юношев В.О.), комісію з питань 

промисловості, будівництва, агропромислового комплексу, житлово – комунального 

господарства, земельних відносин та екології (голова комісії – Полька О.М.), комісію з 

гуманітарних питань (голова комісії – Коробка В.П.). 

 

 

 

 

 

Слобожанський селищний голова             Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Виконавець: 

Начальник відділу економічного розвитку, 

комунальної та інвестиційної діяльності                                                        В.В. Попова 

Погоджено: 

Заступник селищного голови                                                                           О.В. Тимченко 

Начальник відділу з питань правової роботи, 

запобігання та виявлення корупції                                                                  О.В. Рєпнікова 

Голова комісії                                                                                                     Є.С. Євченко 

Голова комісії                                                                                                     В.О. Юношев 

Голова комісії                                                                                                     О.М. Полька 

Голова комісії                                                                                                     В.П. Коробка 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

     

22 липня 2021 року        № ПРОЄКТ - VIІІ 
 

Про затвердження Плану соціально-

економічного розвитку Слобожанської 

селищної ради Чугуївського району 

Харківської області на період до 2025 року  

 

 З метою сталого соціально-економічного розвитку місцевого самоврядування, 

підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності Слобожанської 

селищної територіальної громади, визначення ефективних шляхів вирішення проблем 

життєзабезпечення громади, підвищення якості життя та добробуту населення, залучення 

додаткових фінансових ресурсів для цієї мети, беручи за основу Науково-дослідну роботу 

«Розробка плану соціально-економічного розвитку Слобожанської селищної ради 

(об’єднаної територіальної громади) Чугуївського району Харківської області на період до 

2025 року», розроблену Харківським національним університетом міського господарства 

імені О.М. Бекетова, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та враховуючи Наказ Мінрегіону України від 30.03.2016 № 75 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних документів соціально-

економічного розвитку об'єднаної територіальної громади», Слобожанська селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити План соціально-економічного розвитку Слобожанської селищної 

територіальної громади на період до 2025 року (додається). 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну мандатну комісію, з 

итань депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку (голова комісії – Євченко 

Є.С.), комісію з питань планування, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, 

соціального захисту, праці та сфери послуг (голова комісії – Юношев В.О.), комісію з питань 

промисловості, будівництва, агропромислового комплексу, житлово – комунального 

господарства, земельних відносин та екології (голова комісії – Полька О.М.), комісію з 

гуманітарних питань (голова комісії – Коробка В.П.). 



 

 

Слобожанський селищний голова             Дмитро ДІХТЯР 

  



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХІІІ сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

     

22 липня 2021 року        № ПРОЄКТ - VIІІ 
 

Про затвердження Плану соціально-

економічного розвитку Слобожанської 

селищної ради Чугуївського району 

Харківської області на період до 2025 року  

 

 З метою сталого соціально-економічного розвитку місцевого самоврядування, 

підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності Слобожанської 

селищної територіальної громади, визначення ефективних шляхів вирішення проблем 

життєзабезпечення громади, підвищення якості життя та добробуту населення, залучення 

додаткових фінансових ресурсів для цієї мети, беручи за основу Науково-дослідну роботу 

«Розробка плану соціально-економічного розвитку Слобожанської селищної ради 

(об’єднаної територіальної громади) Чугуївського району Харківської області на період до 

2025 року», розроблену Харківським національним університетом міського господарства 

імені О.М. Бекетова, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та враховуючи Наказ Мінрегіону України від 30.03.2016 № 75 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних документів соціально-

економічного розвитку об'єднаної територіальної громади», Слобожанська селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити План соціально-економічного розвитку Слобожанської селищної 

територіальної громади на період до 2025 року (додається). 

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну мандатну комісію, з 

итань депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку (голова комісії – Євченко 

Є.С.), комісію з питань планування, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, 

соціального захисту, праці та сфери послуг (голова комісії – Юношев В.О.), комісію з питань 

промисловості, будівництва, агропромислового комплексу, житлово – комунального 

господарства, земельних відносин та екології (голова комісії – Полька О.М.), комісію з 

гуманітарних питань (голова комісії – Коробка В.П.). 

 

 

Слобожанський селищний голова             Дмитро ДІХТЯР 

 

 


