
 
У К Р А Ї Н А 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

     

РІШЕННЯ                            

 

23 грудня 2021 року                                                                                        № 439 

 
 Про внесення змін до додатку № 1 

рішення   виконавчого      комітету 

Слобожанської      селищної    ради 

« Про   утворення та затвердження 

складу комісії  та  Положення   про 

комісію   з   питань   захисту   прав 

дитини   Слобожанської  селищної 

ради» від 11.02.2021 р. № 45 

   

      На виконання делегованих повноважень, зазначених у підпункті 4 пункту «б» 

ст. 34 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Слобожанської селищної ради:  

                                                ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до додатку № 1 рішення виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради « Про утворення та затвердження складу комісії та 

Положення про комісію з питань захисту прав дитини Слобожанської селищної 

ради» від 11.02.2021 року № 45, виклавши його в новій редакції (додаток №1). 

2.    Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Слобожанської  селищної ради « Про внесення змін до додатку № 1 рішення 

виконавчого комітету Слобожанської селищної ради « Про утворення та 

затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини Слобожанської 

селищної ради від 11.02.2021 року № 45», від 18 березня 2021 р. № 88, від 19 

серпня 2021 р. № 301. 

3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олени Тимченко. 

 

 

 

Слобожанський селищний голова                                                    Дмитро ДІХТЯР  
                                                                                                    

 

 

 

                                                       

                                                        



Додаток № 1 

до рішення виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради  

11.02. 2021 року  № 45 

(зі змінами)  відповідно до рішення 

виконавчого комітету Слобожанської                                     

селищної ради від 

24.12. 2021 року    № 

 

 
СКЛАД 

комісії з питань захисту прав дитини 

Слобожанської селищної ради: 

 

 1. Діхтяр                                  - Слобожанський селищний голова, голова комісії; 

     Дмитро 

     Миколайович 

 

2. Тимченко                           -  заступник Слобожанського селищного голови,  

    Олена заступник голови комісії; 

    Володимирівна 

 

3.  Плавун                               - головний спеціаліст служби у справах дітей 

     Світлана Слобожанської селищної ради, секретар комісії; 

     Гахроманівна 

 

Члени комісії: 

 4.  Давиденко                          - заступник начальника Зміївського відділу  

      Володимир поліції, майор поліції; 

      Віталійович 

 

5.  Жукова                               -  заступник начальника Чугуївського районного  

     Катерина                                відділу № 2 Державної установ « Центр пробації» 

     Олександрівна                       в Харківській області; 

 

6.  Пашкова                             - директор КУ « Центр надання соціальних  

     Лілія                                      послуг» Слобожанської селищної ради; 

     Анатоліївна 

 

7.  Риженко                              - начальник служби у справах дітей Слобожанської 

     Тетяна                                    селищної ради; 

     Геннадіївна 

 

8.   Рєпнікова                            - начальник відділу з питань правової роботи, запобігання 

      Олена                                    та виявлення корупції Слобожанської селищної ради; 

      Володимирівна 

   

 9.  Руденко                                - начальник відділу освіту Слобожанської  

      Костянтин                              селищної ради; 

      Станіславович  

10.  Халіна                                 - начальник відділу соціального захисту населення 

       Олена                                    Слобожанської селищної ради; 

       Олександрівна  

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету Слобожанської селищної ради                                                                      Яна ХАБАРОВА 


