
  
УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чугуївського району Харківської області 
                                                                                  

ХІІІ сесія VIІІ скликання 
 

РІШЕННЯ 

 
від 17 червня 2021 року                          №       - VIІІ 
 

Про внесення змін до рішення 

V сесії Слобожанської селищної ради  

VIІІ скликання «Про затвердження Положення про 

уповноважених осіб Слобожанської селищної ради  

та визначення уповноважених осіб 

 Слобожанської селищної ради»  

від 21 січня 2021 року № 167-VIІІ 

  
 У зв’язку з кадровими змінами, відповідно до ст. 11 Закону України «Про публічні 

закупівлі» та Наказу Міністерства економіки України від 30.03.2016 року № 557 «Про 

затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)», 

ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Слобожанська селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення  V сесії Слобожанської селищної ради VIІІ скликання 

«Про затвердження Положення про уповноважених осіб Слобожанської селищної ради та 

визначення уповноважених осіб Слобожанської селищної ради» від 21 січня 2021 року №167-

VIІІ, а саме, пункти 2 та 3 викласти в наступній редакції: 

« 2. Відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної 

закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» визначити 

уповноважену особу (шляхом покладення на працівника із штатної чисельності апарату 

Слобожанської селищної ради функцій уповноваженої особи як додаткової роботи з 

відповідною доплатою згідно із законодавством): 

- Гордієнко Інну Володимирівну, спеціаліста І категорії-бухгалтера відділу 

бухгалтерського обліку та звітності апарату селищної ради.» 

« 3. Встановити, що на період відсутності уповноваженої особи (під час перебування 

на лікарняному, у відрядженні, у відпустці, тощо), функції уповноваженої особи 

виконує Ковалевська Людмила Іванівна, спеціаліст І категорії-бухгалтер відділу 

бухгалтерського обліку та звітності з відповідною доплатою згідно із законодавством.»  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, соціального захисту, праці, 

торгівлі, громадського харчування та сфери послуг (голова комісії – Юношев В.О.). 

 

 

Слобожанський 

селищний голова                                            Дмитро ДІХТЯР 
                              

 

Розробник: Підпис: 

Головний бухгалтер - Оксана ВОДОЛАЖСЬКА  

Начальник відділу з питань правової роботи,  

запобігання та виявлення корупції – Олена РЄПНІКОВА 

 

Голова комісії - Володимир ЮНОШЕВ  

 


