
 
УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 
  РІШЕННЯ 

 
 

08 грудня 2020 року                                      № 8 

 

Про покладання відповідальності 

за реєстрацію /зняття з реєстрації  

місця проживання/перебування 

 

 

На виконання делегованих повноважень, визначених у ст. 37-1, у п.п. 4 пункту Б 

статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 197, ст. 198, ст. 213, 

ст. 214, ст. 219 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою 

забезпечення виконання повноважень, пов’язаних з реєстрацією місця проживання 

громадян, виконавчий комітет Слобожанської селищної ради 

 

ВИРІШИВ 

 

1. Призначити 

- Осову Лілію Василівну, спеціаліста відділу надання адміністративних послуг 

Слобожанської селищної ради (місце роботи – с. Нижній Бишкин) 

відповідальною особою за: 

- реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування шляхом внесення інформації 

до реєстру територіальної громади, до документів, до яких вносяться відомості про місце 

проживання особи, із зазначенням адреси житла та до Єдиного державного демографічного 

реєстру; 

- складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до статей 197, 198 

Кодексу України про адміністративні правопорушення; 

- складання та видачу довідок про реєстрацію громадян у житловому приміщенні. 

Зазначені повноваження Осова Л.В. здійснює стосовно населених пунктів:  

село Нижній Бишкин,  

село Геївка,  

село Черкаський Бишкин,  

село Суха Гомольша. 

2. Призначити 

- Бутка Олександра Володимировича, старосту (місце роботи – с. Лиман) 

- Гунько Ларису Миколаївну, спеціаліста І категорії відділу надання адміністративних 

послуг Слобожанської селищної ради (місце роботи – с. Лиман) 

відповідальними особами за: 

- реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування шляхом внесення інформації 

до реєстру територіальної громади, до документів, до яких вносяться відомості про місце 

проживання особи, із зазначенням адреси житла та до Єдиного державного демографічного 

реєстру; 



- складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до статей 197, 198 

Кодексу України про адміністративні правопорушення; 

- складання та видачу довідок про реєстрацію громадян у житловому приміщенні. 

Зазначені повноваження Бутко В.О. та Гунько Л.М. здійснюють стосовно с. Лиман.  

3. Призначити 

- Стадника Руслана Вікторовича, старосту (місце роботи – с. Шелудьківка) 

- Безцінну Ольгу Анатоліївну, спеціаліста І категорії відділу надання адміністративних 

послуг Слобожанської селищної ради (місце роботи – с. Шелудьківка) 

відповідальними особами за: 

- реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування шляхом внесення інформації 

до реєстру територіальної громади, до документів, до яких вносяться відомості про місце 

проживання особи, із зазначенням адреси житла та до Єдиного державного демографічного 

реєстру; 

- складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до статей 197, 198 

Кодексу України про адміністративні правопорушення; 

- складання та видачу довідок про реєстрацію громадян у житловому приміщенні. 

Зазначені повноваження Стадник Р.Ю. та Безцінна О.А. здійснюють стосовно с. 

Шелудьківка. 

4. Призначити  

- Лисак Тетяну Миколаївну, старосту (місце роботи – с. Скрипаї) 

- Прощин Наталю Михайлівну, спеціаліста І категорії відділу надання адміністративних 

послуг Слобожанської селищної ради (місце роботи – с. Скрипаї) 

 відповідальними особами за: 

- реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування шляхом внесення інформації 

до реєстру територіальної громади, до документів, до яких вносяться відомості про місце 

проживання особи, із зазначенням адреси житла та до Єдиного державного демографічного 

реєстру; 

- складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до статей 197, 198 

Кодексу України про адміністративні правопорушення; 

- складання та видачу довідок про реєстрацію громадян у житловому приміщенні. 

Зазначені повноваження Лисак Т.М. та Прощин Н.М. здійснюють стосовно населених 

пунктів: 

село Скрипаї,  

село Мохнач,  

селище Лісне. 

5. Призначити 

- Русіна Юрія Вікторовича, старосту (місце роботи – с. Геніївка) 

відповідальною особою за: 

- реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування шляхом внесення інформації 

до реєстру територіальної громади, до документів, до яких вносяться відомості про місце 

проживання особи, із зазначенням адреси житла та до Єдиного державного демографічного 

реєстру; 

- складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до статей 197, 198 

Кодексу України про адміністративні правопорушення; 

- складання та видачу довідок про реєстрацію громадян у житловому приміщенні. 

Зазначені повноваження Русін Ю.В. здійснює стосовно населених пунктів: 

село Геніївка,  

село Курортне,  

село Дачне,  

село Занки,  

селище Українське. 

 



6. Призначити 

- Жукову Валентину Леонідівну, спеціаліста І категорії Слобожанської селищної ради 

(місце роботи – смт Слобожанське), 

Сумець Ніну Володимирівну, спеціаліста І категорії Слобожанської селищної ради (місце 

роботи – смт Слобожанське), 

відповідальними особами за: 

- реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування шляхом внесення інформації 

до реєстру територіальної громади, до документів, до яких вносяться відомості про місце 

проживання особи, із зазначенням адреси житла та до Єдиного державного демографічного 

реєстру; 

- складання протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до статей 197, 198 

Кодексу України про адміністративні правопорушення; 

- складання та видачу довідок про реєстрацію громадян у житловому приміщенні. 

 Зазначені повноваження Жукова В.Л. та Сумець Н.В. здійснюють стосовно 

населених пунктів: 

 смт Слобожанське 

 с-ще Донець 

 с-ще Благодатне 
7. Під час складання та оформлення документів, необхідних для здійснення визначених у 

цьому рішенні повноважень, використовуються печатка та штампи виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради (старости використовують печатки і штампи виконавчого 

комітету тимчасово – до отримання відповідних номерних печаток і штампів). 

8. Визнати такою, що втратила чинність частину 1 (із змінами) рішення виконавчого 

комітету № 50 від 19.04.2016р.  

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Слобожанського селищного голову. 

 

 

 

Слобожанський селищний голова     Дмитро ДІХТЯР 
 


