
 

 

  
УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

XVІІ сесія VIІІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 

16 вересня 2021 року       № 638-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 

рішення XV сесії VIII скликання Слобожанської селищної ради від 22.07.2021 № 474-VIII 

«Про створення Центру надання адміністративних послуг Слобожанської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області, передача делегованих повноважень, затвердження 

Положення про нього та графіку роботи», 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 01.12.2021 р. у відділі мобілізаційної роботи, з питань цивільного захисту, взаємодії з 

правоохоронними органами Слобожанської селищної ради ввести одну штатну одиницю за 

посадою «спеціаліст»; 

1.2. З 01.12.2021 р. з структури працівників апарату Слобожанської селищної ради виключити 

Відділ надання адміністративних послуг. 

2. Затвердити Структуру працівників апарату Слобожанської селищної ради з 01.12.2021р. 

(додається). 

3. Слобожанському селищному голові Діхтярю Д.М. попередити працівників структурного 

підрозділу Слобожанської селищної ради  - Відділу надання адміністративних послуг, про 

майбутнє звільнення в зв'язку з скороченням штату Слобожанської селищної ради. Під час 

процедури скорочення штату забезпечити дотримання прав працівників, передбачених 

Кодексом про працю України. 

4. З 01.12.2021 р. 2. Визнати таким, що втратив чинність додаток № 2 рішення ХІІІ сесії 

Слобожанської селищної ради VІІІ скликання від 18 березня 2021 року № 246–VIIІ «Про 

затвердження положень про структурні підрозділи апарату Слобожанської селищної ради». 

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 

 



 

 

 

 

 

 


