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УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

XVІІ сесія VIІІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 

16 вересня 2021 року       № 639-VIII 

 
 

Про наділення старост повноваженнями  

реєстрації /зняття з реєстрації  

місця проживання/перебування  

 

Керуючись ст. 26, ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Ст. 13 

Закону України «Про адміністративні послуги», з метою забезпечення виконання повноважень, 

пов’язаних з реєстрацією місця проживання громадян, селищна рада,  

 

ВИРІШИЛА 

 

1. Уповноважити старосту Северіна Віктора Олександровича, старосту Бутка Олександра 

Володимировича, старосту Русіна Юрія Вікторовича, старосту Стадника Руслана Вікторовича, 

старосту Лисак Тетяну Миколаївну здійснювати:  

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

 

2. Повноваження, передбачені у пункті 1 цього рішення, староста Северін В.О. здійснює 

стосовно населених пунктів: село Нижній Бишкин, село Геївка, село Черкаський Бишкин, село 

Суха Гомольша та тільки у разі відсутності (відпустка, відрядження, хвороба тощо) спеціаліста 

Відділу центру надання адміністративних послуг Слобожанської селищної ради, який за своїми 

посадовими обов’язками надає згадані адміністративні послуги у відповідних населених 

пунктах.  

 

3. Повноваження, передбачені у п. 1 цього рішення староста Бутко Олександр Володимирович 

здійснює стосовно села Лиман та тільки у разі відсутності (відпустка, відрядження, хвороба 

тощо) спеціаліста Відділу центру надання адміністративних послуг Слобожанської селищної 

ради, який за своїми посадовими обов’язками надає згадані адміністративні послуги у с. Лиман.  

 

4. Повноваження, передбачені у п. 1 цього рішення староста Русін Юрій Вікторович здійснює 

стосовно населених пунктів: село Геніївка, село Курортне, село Дачне, село Занки, селище 

Українське та тільки у разі відсутності (відпустка, відрядження, хвороба тощо) спеціаліста 

Відділу центру надання адміністративних послуг Слобожанської селищної ради, який за своїми 

посадовими обов’язками надає згадані адміністративні послуги у відповідних населених 

пунктах.  

 

5. Повноваження, передбачені у п. 1 цього рішення староста Стадник Руслан Вікторович 

здійснює стосовно села Шелудьківка та тільки у разі відсутності (відпустка, відрядження, 

хвороба тощо) спеціаліста Відділу центру надання адміністративних послуг Слобожанської 

селищної ради, який за своїми посадовими обов’язками надає згадані адміністративні послуги 

у с. Шелудьківка.  
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6. Повноваження, передбачені у п. 1 цього рішення староста Лисак Тетяна Миколаївна здійснює 

стосовно населених пунктів: село Скрипаї, село Мохнач, селище Лісне та тільки у разі 

відсутності (відпустка, відрядження, хвороба тощо) спеціаліста Відділу центру надання 

адміністративних послуг Слобожанської селищної ради, який за своїми посадовими 

обов’язками надає згадані адміністративні послуги у відповідних населених пунктах.  

 

7. Під час складання та оформлення документів, необхідних для здійснення повноважень, 

передбачених у п. 1 цього рішення старости використовують власні номерні печатки та штампи 

виконавчого комітету, передані їм для використання у роботі.  

 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію мандатну (голова – 

Євченко Є.С.).  

 

 

 

 

 

 

Слобожанський селищний  

голова           Дмитро ДІХТЯР 


