
 
 

        

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

XVI сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

     

19 серпня  2021 року                                                                     №574- VIIІ 

 

Про надання згоди на прийняття та 

прийняти з комунальної власності 

Зміївської  територіальної громади  у  

комунальну власність територіальної 

громади Слобожанської селищної ради 

майна 

 

Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»,  

враховуючи рішення XIII сесії Зміївської міської ради VIII скликання від  12 серпня 2021 

року № 936-XIII-VIII «Про надання згоди на передачу та передачу з комунальної власності 

Зміївської  територіальної громади  у  комунальну власність територіальної громади 

Слобожанської селищної ради майна», лист Зміївської міської ради від 16.08.2021р. №01-

28/3382 «Про надання кандидатури для включення до складу комісії з приймання-передачі», 

Слобожанська селищна рада 

 

    ВИРІШИЛА: 

 

1.Надати згоду на прийняття та прийняти з комунальної власності Зміївської 

територіальної громади у комунальну власність територіальної громади Слобожанської 

селищної ради майно, згідно з додатком (додається). 

2.Створити комісію з  прийняття майна з комунальної власності Зміївської 

територіальної громади  у комунальну власність територіальної громади Слобожанської 

селищної ради та затвердити її персональний склад: 

Голова комісії: 

- Олена ТИМЧЕНКО –  заступник Слобожанського селищного голови; 

Члени комісії:  

- Вікторія ПОПОВА – начальник відділу економічного розвитку, комунальної та 

інвестиційної діяльності Слобожанської селищної ради Чугуївського району 

Харківської області; 

- Олена РЄПНІКОВА – начальник відділу з питань правової роботи, запобігання та 

виявлення корупції Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської 

області; 

- Лілія ПАШКОВА – директор Комунальної установи «Центр надання соціальних 

послуг» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області; 

- Лариса ОБОЗНА – головний бухгалтер Комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської 

області»; 



 
 

- Лариса ЛИТВИНОВА – фахівець із соціальної роботи (із соціальної роботи вдома) I 

категорії Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Слобожанської 

селищної ради Чугуївського району Харківської області»; 

- Олена ПИЛИПЕНКО – заступник Зміївського міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради; 

- Альона КОТЛЯР - начальник управління  економічного розвитку та інвестицій 

Зміївської міської ради;  

- Надія ВЕРЕТЕННІКОВА – директор Комунальної установи Територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Зміївської міської ради 

Чугуївського району Харківської області; 

- Наталію СЕРДЮЧЕНКО – головний бухгалтер Комунальної установи 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської області. 

3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 


