
У К Р А Ї Н А
Харківська область
Чугуївський район

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА
ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ

РІШЕННЯ   
17 червня  2021 року №  221

Про  внесення  змін  до  рішення  виконавчого
комітету Слобожанської селищної ради «Про
організацію  громадських робіт у  2021  році,
визначення  видів  робіт,  роботодавців,  за
участю  яких  планується  організація  таких
робіт»  від  11  лютого  2021  року  №  46  (із
змінами від 22 квітня 2021 року № 142)

На виконання делегованих повноважень, зазначених у підпункті 7 пункту б частини
першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет
Слобожанської селищної ради 

ВИРІШИВ:

1.Внести зміни до рішення виконавчого комітету Слобожанської селищної ради «Про
організацію громадських робіт у 2021 році, визначення видів робіт, роботодавців, за участю
яких планується організація таких робіт» від 11 лютого 2021 року № 46 (із змінами від 22
квітня 2021 року № 142), а саме пункт 3 рішення викласти в наступній редакції:

« 3. Створити  тимчасові робочі місця для проведення громадських робіт:
- 2  робочих  місця  (щомісячно з  квітня  по червень  2021 року)  в  сел.  Донець,  сел.

Благодатне;
- 2 робочих місця (в квітні 2021 року) та 3 робочих  місця (щомісячно з травня по

червень 2021 року) в селі Лиман;
- 2  робочих місця (в  квітні  2021 року)  та  1 робоче місце (щомісячно з  травня по

червень 2021 року) в селі Шелудьківка;
- 2  робочих місця (в  квітні  2021 року)  та  1 робоче місце (щомісячно з  травня по

червень 2021 року) в селі Скрипаї, селі Мохнач, селищі Лісне;
- 2  робочих місця (в  квітні  2021 року)  та  1 робоче місце (щомісячно з  травня по

червень  2021  року)  в  селі  Геніївка,  селі  Курортне,  селі  Дачне,  селі  Занки,  селі
Українське;

- 2 робочих місця (щомісячно з квітня по  червень 2021 року) в селі Нижній Бишкин,
селі Геївка, селі Черкаський Бишкин, селі Суха Гомільша.».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Тимченко О. В.

Слобожанський
селищний голова                                                                                                 Дмитро ДІХТЯР


