
 
УКРАЇНА  

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ  
 

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради 

Дніпровського району Дніпропетровської області  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

 

від 19 листопада 2020 року         № 440-р 

 

Про проведення  

громадських слухань  

 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним 

кодексом України, відповідно до Статуту Слобожанської селищної територіальної громади,   

рішення Слобожанської селищної ради від 27.09.2018 № 1572-32/VII «Про затвердження 

Положення про громадські слухання в Слобожанській селищній територіальній громаді» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 24 листопада 2020 року громадські слухання щодо проєкту бюджету 

Слобожанської селищної територіальної громади на 2021 рік та проєкту Плану соціально-

економічного розвитку Слобожанської селищної територіальної громади на 2021 рік та 

основних напрямів розвитку на 2022 – 2023 роки в on-line режимі через платформу Zoom; час 

проведення – 16 год. 00 хв.  
2. Делегувати для участі у громадських слуханнях керівників структурних підрозділів 

виконавчого комітету селищної ради та виконавчих органів Слобожанської селищної ради за 

списком, що додається. 

3. Відділу інформаційних технологій та електронного урядування виконавчого 

комітету Слобожанської селищної ради забезпечити технічний супровід громадського 

слухання. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника селищного голови 

з питань діяльності виконавчих органів селищної ради – Вусик С. 

 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                І. КАМІНСЬКИЙ 

  



Додаток 

до розпорядження  

селищного голови 

від 19.11.2020 № 440-р 

 

СПИСОК 

представників виконавчого комітету Слобожанської селищної ради,  

які делеговані для участі у громадських слуханнях 

 

 

ВУСИК С.М. заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів селищної ради 

  

КОРЖ І.О. заступник начальника фінансового відділу 

виконавчого комітету Слобожанської селищної ради 

 

МИКИТЬОН Л.О. начальник відділу з питань економічного розвитку 

та інвестицій виконавчого комітету Слобожанської 

селищної ради 

 

ШАПОВАЛОВ І.В. начальник відділу з питань житлово-комунального 

господарства, благоустрою та розвитку 

інфраструктури виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради  

 

ШЕРЕМЕТ М.О. начальник гуманітарного відділу Слобожанської 

селищної ради 

 

ПОЛЮШКЕВИЧ О.В.  начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності виконавчого комітету Слобожанської 

селищної ради 

 

ВЕРГЕЙЧИК О.Л.  начальник відділ юридичної та договірної роботи     

                                                                       виконавчого комітету Слобожанської селищної     

                                                                       ради 

 

КАМИШЕВА А.І.  начальник відділу внутрішнього аудиту виконавчого 

комітету Слобожанської селищної ради 

 

МЕЛЬНИК Ю.М.   заступник начальника відділу з питань    

                                                                       економічного розвитку та інвестицій виконавчого 

комітету Слобожанської селищної ради 

 

ЛУЦЕНКО І.М.  заступник начальника відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради 

 

ІВЧЕНКО В.В.  головний спеціаліст фінансового відділу 

виконавчого комітету Слобожанської селищної 

ради  

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                І. КАМІНСЬКИЙ 


