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УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

XV сесія VIІІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 

22 липня 2021 року        № 473-VIII 

 

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, враховуючи 

лист начальника відділу культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської селищної ради  

Бідуліної Л.В. від 22.06.2021р. № 122, лист в.о. начальника відділу освіти Слобожанської 

селищної ради Морозової Наталії Олександрівнивід 01.07.2021 р. № 01-03/369, службову 

записку заступника Слобожанського селищного голови Дубнюка М.М. від 11.06.2021р., 

відповідно до пункту 5 частини першої  статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постановою КМУ від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці 

працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 

працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Наказом 

Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336 «Про затвердження 

Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" 

Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», Наказом Міністерства 

культури України від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників 

культури на основі Єдиної тарифної сітки», Наказом Міністерства освіти і науки України від 

26.09.2005 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів 

працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», 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. З 01.08.2021 р. у відділі мобілізаційної роботи, з питань цивільного захисту, взаємодії з 

правоохоронними органами Слобожанської селищної ради ввести одну штатну одиницю за 

посадою «спеціаліст І категорії», ввести 2 штатні одиниці за посадою «спеціаліст», вивести 1 

штатну одиницю за посадою «старший інспектор»; 

1.2. З 01.08.2021 р. в структурі Відділу культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської 

селищної ради Чугуївського району Харківської області ввести 1 штатну одиницю за посадою 

«бухгалтер І категорії»; 

1.3. З 01.08.2021 р. в структурі Відділу освіти Слобожанської селищної ради Чугуївського 

району Харківської області ввести 1 штатну одиницю за посадою «заступник головного  
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бухгалтера», ввести 1 штатну одиницю за посадою «фахівець з публічних закупівель», ввести 

1.4  штатні одиниці за посадою «бухгалтер І категорії», вивести 1 штатну одиницю за посадою 

«інженер-механік», вивести 2 штатні одиниці за посадою «бухгалтер з нарахування заробітної 

плати», вивести 1 штатну одиницю за посадою «спеціаліст з організації харчування». 

 

2. Затвердити Структуру працівників апарату Слобожанської селищної ради з 01.08.2021р. 

(Додаток № 1). 

 

3. Затвердити Структуру Відділу культури, туризму, молоді та спорту Слобожанської 

селищної ради з 01.08.2021р. (Додаток 2). 

 

4. Затвердити Структуру Відділу освіти Слобожанської селищної ради з 01.08.2021р. 

(Додаток 3). 

 

5. 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 

 

 

 

 

 


