
 
У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Чугуївський район 

Слобожанська селищна рада 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

15.06.2021 року                                                                                               № 118 

 

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 

17.06.2021 року о 10.00 год. в малому залі КП КУ «Слобожанський селищний 

Палац культури». 

   На розгляд виконавчого комітету винести наступні питання: 

1. Про затвердження Протоколу проведення електронного аукціону № UA-PS-

2021-05-21-000083-2. 

2. Про визначення постійного місця зберігання документів архіву 

Слобожанської селищної ради. 

3. Про створення комісії з питань топоніміки, адресації та адміністративно-

територіального устрою. 

4. Про схвалення проекту рішення Слобожанської селищної ради «Зміни до 

селищного бюджету на 2021 рік». 

5. Про подання на затвердження сесії Слобожанської селищної ради внесення 

змін до Заходів на 2021 рік до Програми соціального захисту населення 

Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки. 

6. Про подання на затвердження сесії Слобожанської селищної ради внесення 

змін до Заходів на 2021 рік до Програми культурно-мистецьких заходів 

Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки. 

7. Про подання на затвердження сесії Слобожанської селищної ради внесення 

змін до Заходів на 2021 рік до Слобожанської селищної програми «Шкільний 

автобус»  на 2021-2025 роки. 

8. 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. 

9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Слобожанської 

селищної ради «Про організацію громадських робіт у 2021 році, визначення 

видів робіт, роботодавців, за участю яких планується організація таких 

робіт» від 11 лютого 2021 року № 46 (із змінами від 22 квітня 2021 року 

№142). 



10. Про подання на затвердження сесії Слобожанської селищної ради змін та 

доповнень до Програми енергозбереження та благоустрою населених пунктів 

Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням ІІІ 

сесії Слобожанської селищної ради VІІІ скликання від 20 грудня 2020 року 

№ 68- VІІІ. 

11. Про створення та затвердження персонального складу комісій з виявлення та 

визначення обсягів ТПВ несанкціонованих звалищ в населених пунктах 

Слобожанської селищної ради. 

12. Про передачу жилого приміщення в гуртожитку за адресою: смт. 

Слобожанське, вул. Лермонтова будинок *** квартира *** у спільну 

часткову власність громадянам ***** 

13. Про надання житловому приміщенню статусу службового. 

14. Про присвоєння поштової адреси. 

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

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

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

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

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

ІІ. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Слобожанської 

селищної ради Я. ХАБАРОВІЙ довести це розпорядження до відома членів 

виконавчого комітету Слобожанської селищної ради. 
 

 

 

Слобожанський селищний голова                                        Дмитро ДІХТЯР               


