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УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 
  РІШЕННЯ 

 

 11 лютого 2021 року                                           № 39 

 

Про підпорядкування відділів,  

структурних підрозділів та посадових  

осіб Слобожанської селищної ради 

 

Керуючись ст. 42, ст. 50, ст. 51, ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» з метою забезпечення належного виконання функцій місцевого самоврядування на 

території Слобожанської селищної ради, визначення порядку підпорядкування та 

координації роботи відділів, структурних підрозділів та посадових осіб Слобожанської 

селищної ради виконавчий комітет 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Слобожанський селищний голова Діхтяр Д.М. координує роботу Слобожанського 

фінансового управління. 

 

2. Безпосередньо селищному голові Діхтярю Д.М. підпорядковуються: 

- Відділ бухгалтерського обліку та звітності Слобожанської селищної ради; 

- Відділ з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції Слобожанської 

селищної ради; 

- Старости; 

- Секретар ради; 

- Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету; 

- Заступники селищного голови. 

 

3. Заступник селищного голови з питань роботи виконавчих органів ради Тимченко О.В. 

координує роботу: 

- Слобожанського відділу культури, туризму, молоді та спорту; 

- Слобожанського відділу освіти; 

- Слобожанської служби у справах дітей. 

 

4. Безпосередньо заступнику селищного голови з питань роботи виконавчих органів ради 

Тимченко О.В. підпорядковується відділ соціального захисту населення Слобожанської 

селищної ради. 

 

5. Заступник селищного голови з питань роботи виконавчих органів ради Дубнюк М.М. 

координує роботу: 

- Комунального підприємства «Донець»; 

- Комунальне підприємство «Комунальник». 

 

6. Безпосередньо заступнику селищного голови з питань роботи виконавчих органів ради 

Дубнюку М.М. підпорядковуються: 

- відділ ЖКГ, благоустрою, транспорту, містобудування та архітектури Слобожанської 

селищної ради; 
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- відділ з земельних та екологічних питань Слобожанської селищної ради; 

- відділ мобілізаційної роботи, з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними 

органами Слобожанської селищної ради; 

- відділ економічного розвитку, комунальної та інвестиційної діяльності Слобожанської 

селищної ради; 

- господарська група Слобожанської селищної ради. 

 

7. Безпосередньо керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Хабаровій Я.О. 

підпорядковуються: 

- відділ організаційно-інформаційної роботи Слобожанської селищної ради; 

- відділ надання адміністративних послуг Слобожанської селищної ради. 

 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Слобожанського селищного голову 

Діхтяря Д.М. 

 

 

 

Слобожанський селищний голова      Дмитро ДІХТЯР 

 


