
 
 
          

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

XVII сесія VIІI скликання 

 

РІШЕННЯ    

     

16   вересня  2021 року                                                           № 633- VIIІ 
 

Про зняття з балансу КП «Комунальник» 

та подальшою передачею на баланс 

відділу освіти Слобожанської селищної 

ради Проекти реконструкції зелених 

насаджень 

 

 

Розглянувши звернення директора комунального підприємства «Комунальник» 

Віктора Чучупалова від 15 вересня 2021 р. №1181 щодо передачі Проектів реконструкції 

зелених насаджень та лист начальника відділу освіти Слобожанської селищної ради 

Костянтина Руденко від 15.09.2021 р. №01-30/579, керуючись, ст. 26, ст. 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Слобожанська селищна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Зняти з балансу КП «Комунальник» проекти: 

- «Реконструкція  зелених насаджень з використанням їх рекреаційних можливостей і з 

влаштуванням системи поливу на території, прилеглої до Слобожанського ліцею №1 у 

селищі міського типу Слобожанське Чугуївського району Харківської області» 

- «Реконструкція зелених насаджень з використанням їх рекреаційних можливостей і з 

влаштуванням поливу території, прилеглої до гімназії №2 у селищі міського типу 

Слобожанське Чугуївського району Харківської області» 

2. Передати на баланс відділу освіти Слобожанської селищної ради проекти зазначені в 

п.1 рішення. 

3. Створити комісію з приймання – передачі проектів на відділ освіти Слобожанської 

селищної ради, які зазначені в п.1 рішення та затвердити її персональний склад: 

Голова комісії: 

- Дубнюк Микола Миколайович – заступник Слобожанського селищного голови; 

Члени  комісії: 

- Попова Вікторія Вікторівна – начальник відділу економічного розвитку, 

комунальної та інвестиційної діяльності Слобожанської селищної ради; 

- Рєпнікова Олена Володимирівна – начальник відділу з питань правової роботи, 

запобігання та виявлення корупції Слобожанської селищної ради; 

- Водолажська Оксана Іванівна – начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Слобожанської селищної ради; 

- Чучупалов Віктор Борисович  – директор КП «Комунальник»; 

- Сокол Галина Миколаївна – головний бухгалтер КП «Комунальник»; 

- Руденко Костянтин Станіславович – начальник відділу освіти Слобожанської 

селищної ради; 

- Кунденко Людмила Вікторівна – головний бухгалтер відділу освіти Слобожанської 

селищної ради. 

 



 
 

 

4. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: 

Спеціаліст I категорії відділу  економічного розвитку, 

комунальної та інвестиційної діяльності                                                          Л.В. Шабатура 

Погоджено: 

Заступник селищного голови                                                                            М.М. Дубнюк 

Начальник відділу з питань правової роботи, 

Запобігання та виявлення корупції                                                                    О.В. Рєпнікова 

 

Голова комісії                                                                                                        В.О. Юношев 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 


