
 
У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Чугуївський район 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ    

 

21 січня 2021 року                                                                                                             № 21 
  

Про визначення уповноважених посадових 

осіб Слобожанської селищної ради з 

прийому заяв та інших документів з питань 

соціального захисту населення 
 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України» від 28 жовтня 2020 р. № 1035, Методичних 

рекомендацій щодо організації та забезпечення діяльності територіальної громади у сферах 

соціального захисту населення та захисту прав дітей, затверджених накахом Міністерства 

соціальної політики України від 30.12.2020 року № 868, на виконання власних повноважень, 

визначених статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

Слобожанська селищна рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Визначити уповноваженими посадовими особами  з прийому заяв та інших 

документів з питань соціального захисту населення (з 01.03.2021 року з формуванням 

електронної справи - заповненням відповідних електронних форм з використанням 

інформаційних систем Мінсоцполітики): 

1.1.  Осову Лілію Василівну, спеціаліста відділу надання адміністративних послуг 

Слобожанської селищної ради, яка здійснює зазначені повноваження стосовно населених 

пунктів: село Нижній Бишкин, село Геївка, село Черкаський Бишкин, село Суха Гомільша; 

1.2.  Гунько Ларису Миколаївну, спеціаліста І категорії відділу надання 

адміністративних послуг Слобожанської селищної ради, яка здійснює зазначені повноваження 

стосовно населеного пункту: село Лиман; 

1.3.  Безцінну Ольгу Анатоліївну, спеціаліста І категорії відділу надання 

адміністративних послуг Слобожанської селищної ради, яка здійснює зазначені повноваження 

стосовно населеного пункту: село Шелудьківка; 

1.4.  Юдіну Любов Василівну, спеціаліста ІІ категорії відділу надання 

адміністративних послуг Слобожанської селищної ради, яка здійснює зазначені повноваження 

стосовно населених пунктів: село Скрипаї, село Мохнач, селище Лісне; 

1.5.  Педенко Лілію Миколаївну, спеціаліста ІІ категорії відділу надання 

адміністративних послуг Слобожанської селищної ради, яка здійснює зазначені повноваження 

стосовно населених пунктів: село  Геніївка, село Курортне, село Дачне, село Занки, село 

Українське; 

1.6.  працівники відділу соціального захисту населення Слобожанської селищної 

ради, здійснюють зазначені повноваження стосовно всіх населених пунктів  Слобожанської 

селищної ради. 

2. Координацію спеціалістів зазначених у пункті 1 цього рішення з роботи по 

прийому заяв та інших документів з питань соціального захисту населення здійснює відділ 

соціального захисту населення Слобожанської селищної ради (начальник відділу Халіна О.О.) 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тимченко О.В. 

Слобожанський селищний голова                                                                               Дмитро ДІХТЯР 


