
У К Р А Ї Н А
Харківська область
Чугуївський район

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА
ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

РІШЕННЯ   

17 червня 2021 року                                                    № 215

Про створення комісії з питань 
топоніміки, адресації та 
адміністративно-територіального устрою

Керуючись ст. 37, ч. 6 ст. 59,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з
метою організації та ведення роботи по впорядкуванню найменувань, присвоєнню адреси
об’єктам, розташованим на території ради, виконавчий комітет

ВИРІШИВ:
    

1.  Створити при виконавчому комітеті  Слобожанської  селищної  ради  комісію з  питань
топоніміки, адресації та адміністративно-територіального устрою.
2.  Визначити,  що  основними  завданнями  комісії  з  питань  топоніміки,  адресації  та
адміністративно-територіального  устрою  є  вивчення  таких  питань,  які  належать  до
повноважень виконавчого комітету:
-  питання  щодо  найменування  (перейменування)  вулиць,  провулків,  проспектів,  площ,
парків,  скверів,  мостів  та  інших споруд,  розташованих  на  території  населених  пунктів
Слобожанської селищної ради;
- питання щодо присвоєння, зміни, коригування, анулювання адрес об’єктів нерухомого
майна на території Слобожанської селищної ради;
- питання щодо адміністративно-територіального устрою у Слобожанській селищній раді.
3.  Затвердити  персональний  склад  комісії  з  питань  топоніміки,  адресації  та
адміністративно-територіального устрою:

Голова комісії Діхтяр Дмитро Миколайович Слобожанський селищний голова
Заступник
голови комісії

Хабарова Яна Олександрівна Керуючий  справами  (секретар)
виконавчого комітету

Секретар
комісії

Бологова Олена Олександрівна Спеціаліст  І  категорії  відділу  ЖКГ
Слобожанської селищної ради

Члени комісії Бідуліна Леся Валентинівна Начальник  Відділу  культури,  туризму,
молоді  та  спорту  Слобожанської
селищної ради

Білевіч Олександр Віцентійович Депутат селищної ради
Лисак Тетяна Миколаївна Староста  Слобожанської  селищної

ради
Стадник Руслан Вікторович Староста  Слобожанської  селищної

ради
Русін Юрій Вікторович Староста  Слобожанської  селищної

ради
Бутко Олександр Володимирович Староста  Слобожанської  селищної

ради
Северін Віктор Олександрович Староста  Слобожанської  селищної

ради
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4. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Комсомольської
селищної  ради  від  21.08.2015р.  №  122  «Про  створення  комісії  з  упорядкування  

перейменувань вулиць, провулків, в’їздів, тупиків, майданів, проїздів населених пунктів
Комсомольської  селищної  ради,  інших  об’єктів  та  пам’ятних  знаків,  розташованих  на
території Комсомольської селищної ради».
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Слобожанського селищного голову
Діхтяря Д.М.

Слобожанський селищний голова                  Дмитро ДІХТЯР 
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