
 
УКРАЇНА 

Харківська область 

Чугуївський район 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

  РІШЕННЯ 
 

 

21 січня 2021 року                                      № 19 

 

Про покладання обов’язків за ведення 

військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних на території  

Слобожанської селищної ради 

 

Керуючись ст.ст. 36, 40, 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п. 23, п. 24 «Порядку ведення військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних та бронювання військовозобов’язаних», затвердженого Постановою 

КМУ від 07.12.2016р. № 921, для забезпечення роботи з ведення військового обліку 

призовників і військовозобов’язаних  виконавчий комітет Слобожанської селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Покласти обов’язки ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних на: 

1.1. Осову Лілію Василівну, спеціаліста відділу надання адміністративних послуг 

Слобожанської селищної ради у населених пунктах:  

село Нижній Бишкин,  

село Геївка,  

село Черкаський Бишкин,  

село Суха Гомільша.  

1.2. Куповець Оксану Іванівну, старшого інспектора відділу надання адміністративних 

послуг Слобожанської селищної ради у селі Лиман. 

1.3. Яненко Лідію Іванівну, інспектора відділу надання адміністративних послуг 

Слобожанської селищної ради у селі Шелудьківка. 

1.4. Юдіну Любов Василівну, спеціаліста ІІ категорії відділу надання адміністративних 

послуг Слобожанської селищної ради у населених пунктах: 

село Скрипаї,  

село Мохнач,  

селище Лісне. 

1.5. Пуць Ольгу Вікторівну, старшого інспектора відділу надання адміністративних послуг 

Слобожанської селищної ради у населених пунктах: 

село Геніївка,  

село Курортне,  

село Дачне,  

село Занки,  

село Українське. 



1.6. Сутугу Аллу Олександрівну, начальника відділу мобілізаційної роботи, з питань 

цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами Слобожанської селищної ради; 

- Миндар Любов Миколаївну, старшого інспектора відділу мобілізаційної роботи, з питань 

цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами Слобожанської селищної ради; 

- Мельник Альону Анатоліївну, старшого інспектора відділу мобілізаційної роботи, з 

питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами Слобожанської 

селищної ради; 

у населених пунктах: 

 смт. Слобожанське, 

 селище Донець,  

 селище Благодатне. 

1.7. Начальник відділу мобілізаційної роботи, з питань цивільного захисту, взаємодії з 

правоохоронними органами Слобожанської селищної ради Сутуга Алла Олександрівна - 

здійснює координацію роботи працівників, обов’язки яких визначені цим рішенням, та 

відповідальна за організацію і проведення мобілізаційних заходів на всій території 

Слобожанської селищної ради. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Слобожанської  

селищної ради від 08.01.2020 р. № 10. 

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

 

 

 

Слобожанський селищний голова      Дмитро ДІХТЯР 
 


