
 
УКРАЇНА 

Харківська область 

Борівська селищна рада 

 

РІШЕННЯ 

ХV сесії VІІІ скликання 

 

     від 20 серпня 2021 року № 1 

 

Про затвердження порядку денного 

ХV сесії VIII скликання Борівської 

селищної ради 

 

     Відповідно до статей 46, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» та Регламенту Борівської селищної ради VIIІ скликання 

затвердити для розгляду на ХV сесії селищної ради VIIІ скликання такий 

порядок денний: 

      1. Про затвердження   порядку денного ХV сесії  VIII  скликання 

Борівської селищної ради.  

     Доповідає: Тертишний Олександр Володимирович – Борівський 

                        селищний голова. 

 

      2. Про внесення змін до рішення ІІІ сесії Борівської селищної ради VІIІ 

скликання від 24 грудня 2020 року «Про селищний бюджет на 2021 рік» та 

додатків до нього» (зі змінами). 

     Доповідає: Лиманська Тетяна Анатоліївна – начальник фінансового 

                        відділу Борівської селищної ради. 
 

      3. Про повторний розгляд рішення селищної ради від 02.08.2021 року 

№101 «Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Борівської селищної ради Харківської області, гр. Кодряну М.А.». 

     Доповідає: Тертишний Олександр Володимирович – Борівський 

                        селищний голова. 

 

      4. Про повторний розгляд рішення селищної ради від 02.08.2021 року 

№102 «Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Борівської селищної ради Харківської області, гр. Колєсніковій А.В.». 

     Доповідає: Тертишний Олександр Володимирович – Борівський 

                        селищний голова. 

 



      5. Про повторний розгляд рішення селищної ради від 02.08.2021 року 

№103 «Про передачу у власність земельної ділянки  для ведення особистого 

селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Борівської селищної ради Харківської області, гр. Перепелиці С.В.». 

     Доповідає: Тертишний Олександр Володимирович – Борівський 

                        селищний голова. 

 

      6. Про повторний розгляд рішення селищної ради від 02.08.2021 року 

№104 «Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Борівської селищної ради Харківської області, гр. Сухініній В.В.». 

     Доповідає: Тертишний Олександр Володимирович – Борівський 

                        селищний голова. 

 

      7. Про повторний розгляд рішення селищної ради від 02.08.2021 року 

№105 «Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Борівської селищної ради Харківської області, гр. Чуріліній Г.О.». 

      Доповідає: Тертишний Олександр Володимирович – Борівський 

                         селищний голова. 

 

      8. Про повторний розгляд рішення селищної ради від 02.08.2021 року 

№106 «Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Борівської селищної ради Харківської області, гр. Швидкому А.М.». 

      Доповідає: Тертишний Олександр Володимирович – Борівський 

                         селищний голова. 

 

      9. Про повторний розгляд рішення селищної ради від 02.08.2021 року 

№107 «Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства за межами населених пунктів на території 

Борівської селищної ради Харківської області, гр. Шестакову С.В.». 

      Доповідає: Тертишний Олександр Володимирович – Борівський 

                         селищний голова. 

 

 

Борівський селищний голова                                Олександр ТЕРТИШНИЙ 


