
УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХVІІ сесія VIІІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

16 вересня 2021 року                                                   №625 - VІIІ       
Про  затвердження  порядку денного 

ХVІІ сесії Слобожанської селищної 

ради VІIІ скликання  
   

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

селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

Затвердити для розгляду на ХVІІ 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 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».  

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

місцевого самоврядування 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 та доповнень до заходів на 2021 рік до Програми 

земельних відносин, раціонального використання та охорони земель по 

Слобожанській селищній раді на 2021-2025 роки. 

6. Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 

обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів установами 

та організаціями, які утримуються за рахунок бюджету Слобожанської 

селищної ради. 

7. Про передачу нежитлових приміщень будівлі комунальної власності 

територіальної громади Слобожанської селищної ради в тимчасове 

користування.  

8. Про зняття з балансу КП «Комунальник» та подальшою передачею на баланс 

відділу освіти Слобожанської селищної ради проекти реконструкції зелених 

насаджень. 

9. Про схвалення проєкту додаткового договору про співробітництво 

територіальних громад.  



10. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку 

інституту старост». 

11. Про намір утворення спостережної ради при комунальному некомерційному 

підприємстві «Слобожанська лікарня» Слобожанської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області, затвердження Порядку її утворення 

та Положення. 

12. 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». 

13. 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. 

14. Про наділення старост повноваженнями з реєстрації /зняття з реєстрації 

місця проживання/перебування. 

15. Про внесення змін до Плану соціально-економічного розвитку 

Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області на 

період до 2025 року. 

16. Про затвердження акту приймання-передачі майна з комунальної власності 

Зміївської територіальної громади у комунальну власність територіальної 

громади Слобожанської  селищної ради. 

17. Про вилучення комунального майна з оперативного управління КП 

«Комунальник» та подальшою передачею його в оперативне управління 

відділу освіти Слобожанської селищної ради.  

18. Про продовження строкового трудового договору (контракту) з 

Кліментьєвою О.О. на посаді директора Слобожанського ЗДО №3 

Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області. 

19. Про розроблення  Комплексного плану просторового розвитку території 

Слобожанської селищної ради. 

20. Про надання дозволу на виготовлення топографічних карт та  картографічної 

основи масштабу 1:10 000. 

21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд Полька С.Г. 

22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового 

будинку господарських будівель та споруд Ільїну О.О. 

23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів гр. Колісник І.О. 

24. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва індивідуальних гаражів гр. Колісник Є.С. 

25. Про надання дозволу на розробку технічної документації  із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва 

індивідуальних гаражів гр. Воронцовій К.В. 

26. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр. 

Воронцовій К.В. 



27. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр. Касьян 

С.А. 

28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр. Баєву 

А.Ю. 

29. 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.Маховій О.В. 

30. 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.Денисенко В.Ю. 

31. 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.Золочевській С.А. 

32. 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. 

Кравцовій О.М. 

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.Цукор В.М. 

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.Мокрій Л.В. 

35. 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.Спесівцеву О.К. 

36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки невитребуваної частки (паю) № 268 реформованого 

КСП «Геніївське» ФГ Штефан Віталія Олексійовича. 

37. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки невитребуваної частки (паю) № 1 реформованого 

КСП «ім.Гагаріна» ФГ Строгого Олександра Федоровича. 

38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної  ділянки невитребуваної частки (паю) № 423 реформованого 

КСП «Геніївське» ФГ Строгого Олександра Федоровича. 

39. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки невитребуваної частки (паю) № 493 реформованого 

КСП «Скрипаївське» ФГ «Лисак Тетяни Миколаївни». 

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

меж земельної ділянки невитребуваної частки (паю) № 492 реформованого 

КСП «Скрипаївське» ФГ «Лисак Тетяни Миколаївни». 



41. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  ФГ 

«Колос». 

42. Про виділення в натурі (на місцевості) і передачу у власність земельних 

часток (паїв) реформованого КСП «Скрипаївське» гр.Гордієнко Л.П. 

43. Про виділення в натурі (на місцевості) і передачу у власність земельних 

часток (паїв) реформованого КСП «Скрипаївське» гр.Гордієнко М.І.. 

44. Про розгляд заяви  Шрамко Т.Л. щодо укладення договору оренди земельної 

ділянки за кадастровим номером 6321782704:00:004:0111 на новий строк. 

45. Про розгляд заяви  Антипенко О.В. щодо укладення договору оренди 

земельної ділянки за кадастровим номером 6321755603:00:000:0036 на новий 

строк. 

46. Про передачу в оренду земельних ділянок за кадастровими номерами 

6321755600:02:004:0107 та 6321755600:02:003:0978. 

47. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для ведення фермерського господарства ФГ 

“Полька М.М.” 

48. Про розгляд клопотання Гр. Єрмоленко С.О. 

49. Про розгляд клопотання Гр. Геріка О.І. 

50. Про розгляд клопотання Гр. Кравцова М.І. 

51. Про розгляд клопотання Гр. Бурлакова С.Є. 

52. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Поташову В.Г. 

53. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр.Павленку М.М. 

54. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  для ведення особистого селянського 

господарства гр.Лимару О.В. 

55. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр.Пилипенко Л.П. 

56. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність  для ведення особистого селянського 

господарства гр.Бублик В.В. 

57. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр.Бублик В.А. 

58. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр.Остапенко Д.С. 

59. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Діхтяр М.М. 

60. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр.Діхтяр Л.М. 



61. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Інжирову А.М. 

62. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Недвига М.Г. 

63. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Штепулі М.М. 

64. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Штепулі І.В. 

65. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр.Горобець С.В. 

66. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр.Горобець І.М. 

67. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Котенку Д.А. 

68. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Лещенко Є.А. 

69. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Лещенко О.А. 

70. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Ковальова А.М. 

71. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Шелудько О.Г. 

72. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Шелудько М.В. 

73. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Мохонько Є.А. 

74. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Курочка М.М. 

75. Про звернення депутатів Слобожанської селищної ради VІII скликання до 

Верховної ради України. 

 

Слобожанський 

селищний голова                                                                      Дмитро ДІХТЯР 


