
  
УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

VІІ сесія VIІІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

18 березня 2021 року                 ПРОЄКТ 

 

Про внесення змін до рішення І сесії 

Слобожанської селищної ради VIІІ 

скликання «Про  затвердження  структури 

виконавчих органів ради, загальної 

чисельності апарату ради та її виконавчих 

органів» від 01 грудня 2020 року № 16 - VIІІ 

 Розглянувши пропозицію Слобожанського селищного голови Діхтяря Д.М. про 

внесення змін до структури та чисельності апарату ради та її виконавчих органів, лист 

начальника Слобожанської служби у справах дітей, відповідно до пункту 5 частини першої  

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою вдосконалення 

організації роботи та забезпечення належного виконання повноважень органу місцевого 

самоврядування Слобожанська селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення І сесії Слобожанської селищної ради VIІІ скликання «Про  

затвердження  структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її 

виконавчих органів» від 01 грудня 2020 року № 16- VIІІ, а саме: 

1.1. До структури Служби у справах дітей Слобожанської селищної ради Чугуївського 

району Харківської області – виключити посаду старшого інспектора (1 штатна одиниця), 

додати 1 штатну одиницю за посадою спеціаліст І категорії (всього 3 штатні одиниці за 

посадою спеціаліст І категорії); 

1.2. Викласти в новій редакції структуру Служби у справах дітей Слобожанської селищної 

ради Чугуївського району Харківської області (додаток № 1); 

1.3. До структури підрозділів апарату Слобожанської селищної ради 

 – у відділі з земельних та екологічних питань виключити 1 штатну одиницю за посадою 

спеціаліст І категорії-землевпорядник (всього по відділу 4 штатні одиниці за посадою 

спеціаліст І категорії-землевпорядник), 

- у відділі бухгалтерського обліку та звітності додати одну штатну одиницю за посадою 

спеціаліст І категорії-бухгалтер  (всього по відділу 4 штатні одиниці за посадою спеціаліст І 

категорії-бухгалтер), 

- у відділі організаційно-інформаційної роботи виключити 1 штатну одиницю за посадою 

спеціаліст І категорії (всього по відділу 1 штатна одиниця за посадою спеціаліст І категорії).      

1.4. У структурі підрозділів апарату Слобожанської селищної ради створити новий підрозділ 

– Сектор внутрішнього аудиту Слобожанської селищної ради; 

1.5. Викласти у новій редакції структуру апарату Слобожанської селищної ради та її 

виконавчих органів (додаток № 2). 

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

депутатської діяльності, етики, законності та правопорядку (голова комісії – Євченко Є.С.) 

 

 

Слобожанський 

селищний голова                                                                             Дмитро ДІХТЯР 


