
 
У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Чугуївський район 

Слобожанська селищна рада 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

28.05.2021 року                                                                                               № 104 

 

Про скликання засідання виконавчого 

комітету Слобожанської селищної ради 

 

 Відповідно до статей 42 та 53 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

І. Скликати засідання виконавчого комітету Слобожанської селищної ради 

31.05.2021 року о 10.00 год. в малому залі КП КУ «Слобожанський селищний 

Палац культури». 

   На розгляд виконавчого комітету винести наступні питання: 

1. Про відміну електронного аукціону. 

2. Про намір передачі в оренду групи нежитлових приміщень підвалу, 

загальною площею 258,8кв.м., за адресою: смт. Слобожанське, вул. С. 

Закори, буд. 11, та включення їх до Переліку першого типу об’єктів 

комунальної власності територіальної громади Слобожанської 

селищної ради. 

3. Про оголошення аукціону на право оренди об’єкта комунальної 

власності, а саме: групи нежитлових приміщень підвалу, загальною 

площею 258,8кв.м., за адресою: Харківська область, Чугуївський район, 

смт. Слобожанське, вул. С. Закори, буд. № 11. 

4. Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір 

оренди може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з 

новим орендарем. 

5. Про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір 

оренди може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з 

новим орендарем. 

6. Про схвалення проекту рішення Слобожанської селищної ради «Зміни 

до селищного бюджету на 2021 рік». 

7. Про подання на затвердження сесії Слобожанської селищної ради 

внесення змін та доповнень до Заходів на 2021 рік до Програми 

розвитку охорони здоров’я на території Слобожанської селищної ради 

на 2021-2025 роки. 

8. Про подання на затвердження сесії Слобожанської селищної ради 

Заходів на 2021 рік до комплексної Програми «Молодь Слобожанської 

громади» на 2021-2025 роки. 



9. Про утворення комісії з питань евакуації Слобожанської селищної ради 

та затвердження Положення про неї. 

10. Про зарахування неповнолітнього ******* до відділення малого 

групового будиночку Комунального закладу «Харківський обласний 

центр соціальної підтримки дітей та сім’ї «Гармонія». 

11. Про відмову у наданні дозволу на передачу на реалізацію майна 

боржника. 

12. Про доцільність зарахування дитини до КЗ «Зміївська гімназія №1» 

"Сузір’я" Зміївської міської ради Чугуївського району Харківської 

області на не повне державне утримання. 

13. Про затвердження висновку служби у справах дітей Слобожанської 

селищної ради про підтвердження місця проживання малолітньої 

дитини ******* для її тимчасового виїзду за межі України. 

14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Комсомольської 

селищної ради «Про прийняття в експлуатацію закінченого 

будівництвом павільйону-кафе ПП Горобець Т.П. в сел. 

Комсомольському» від 02 липня 2003 р. № 213. 

15. Про поновлення на квартирному обліку. 

16. Про взяття на квартирний облік. 

17. Про зняття громадян з квартирного обліку. 

18. Про накладення адміністративного стягнення на гр. ****** 

19. Про накладення адміністративного стягнення на гр. ****** 

20. Про накладення адміністративного стягнення на гр. ****** 

21. Про накладення адміністративного стягнення на гр. ****** 

22. Про взяття на квартирний облік. 

23. Про погодження тарифів на платні послуги з медичного 

обслуговування, які надаються Комунальним некомерційним 

підприємством «Слобожанська лікарня» Слобожанської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області. 

24. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Слобожанської 

селищної ради «Про визначення уповноважених посадових осіб 

Слобожанської селищної ради з прийому заяв та інших документів з 

питань соціального захисту населення» від 21 січня 2021 року № 21 

ІІ. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Слобожанської 

селищної ради Я. ХАБАРОВІЙ довести це розпорядження до відома членів 

виконавчого комітету Слобожанської селищної ради. 
 

 

 

Заступник селищного голови                                       Микола Дубнюк               


