
Про  створення Комунального закладу 

«Слобожанська публічна бібліотека» 

Слобожанської  селищної  ради 

Чугуївського району Харківської області 

 

Керуючись ст. ст. 87, 88 Цивільного кодексу України, ст. ст. 57, 135, 

137 Господарського кодексу України, ст. ст. 17, 26, 60  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про культуру», 

Законом України «Про  державну реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань»,  Слобожанська селищна рада  
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Сворити Комунальний заклад   «Слобожанська публічна бібліотека» 

Слобожанської  селищної  ради Чугуївського району Харківської області на 

базі Слобожанської селищної бібліотеки за адресою: 63460, Харківська 

область, Чугуївський район, смт. Слобожанське, вул. Лермонтова, 21. 

2. До складу Комунального закладу  «Слобожанська публічна 

бібліотека»  Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської 

області включити наступні структурні підрозділи- відділи: 

 

− відділ «Слобожанська селищна бібліотека для дітей»; 

− відділ «Скрипаївська сільська бібліотека»; 

− відділ «Шелудьківська сільська бібліотека»; 

− відділ «Лиманська сільської бібліотека»; 

− відділ «Геніївська сільська бібліотека»; 

− відділ «Черкаськобишкинська сільська бібліотека»; 

− відділ «Нижньобишкинська сільська бібліотека»; 

− відділ «Благодатська сільська бібліотека»; 

− відділ «Бібліотека сел. Донець». 

 

3. Визначити  вищий орган управління є Засновник – Слобожанська 

селищна рада Чугуївського району Харківської області, виконавчий орган 

управління є Відділ культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської 

селищної ради Чугуївського району Харківської області (далі – Орган 

управління). 

4. Затвердити Статут  Комунального закладу  «Слобожанська публічна 

бібліотека»  Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської 

області. (Додається).  

5. Призначити Когут Ольгу Володимирівну тимчасово виконуючою 

обов’язки директора Комунального закладу «Слобожанська публічна 



бібліотека»  Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської 

області, до моменту призначення на посаду директора особи, визначеної за 

результатами конкурсного добору, але не більш ніж на 1 рік. 

6. Уповноважити Когут Ольгу Володимирівну тимчасово 

виконуючою обов’язки директора Комунального закладу «Слобожанська 

публічна бібліотека»  Слобожанської селищної ради Чугуївського району 

Харківської області здійснити всі заходи відповідно до чинного 

законодавства  щодо проведення державної реєстрації   Комунального 

закладу «Слобожанська публічна бібліотека»  Слобожанської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області. 

7. Начальнику Відділу культури, туризму, молоді та спорту 

Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області 

Бідуліній Лесі Валентинівні до 31.12.2021р. забезпечити організацію та 

проведення конкурсного добору на посаду директора Комунального закладу 

«Слобожанська публічна бібліотека» Слобожанської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію – мандатну, з питань депутатської діяльності, етики, законності і 

правопорядку (голова комісії – Євченко Є.С.). 

 

 

 

 

Слобожанський селищний голова     Дмитро ДІХТЯР 


