
 
УКРАЇНА  

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ  
 

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради 

Дніпровського району Дніпропетровської області  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

 

від 20 травня 2021 року         № 223-р 

 

Про проведення громадських слухань 

 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» і «Про засади 

державної регуляторної політики», статтями 10, 12 Податкового кодексу України та рішенням 

сесії Слобожанської селищної ради від 26.11.2020 року №57-2/VІІІ, яким затверджено 

Положення про громадські слухання в Слобожанській селищній територіальній громаді, 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Ініціювати проведення громадських слухань в Слобожанській селищній 

територіальній громаді з питань встановлення місцевих податків і зборів на 2022 рік. 

2. Проведення громадських слухань призначити на 25 травня 2021 року о 16 год. 00 хв. 

у приміщенні Слобожанської селищної ради за адресою: смт Слобожанське, вул. Василя 

Сухомлинського 56-б, Дніпровський район, Дніпропетровська обл. 

3. Письмові пропозиції та зауваження з поміткою «Громадські слухання з питань 

встановлення місцевих податків та зборів на 2022 рік» приймати за адресою: 

смт Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 56-б, 1 поверх (громадська приймальня), 

Дніпровський район, Дніпропетровська обл., та на електронну адресу: 

vykonkom@slobozhanska-gromada.gov.ua. 

4. Делегувати для участі у громадських слуханнях представників виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради за списком, що додається. 

5. Начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та співпраці 

з правоохоронними органами (Дейнеко) забезпечити учасників громадських слухань 

захисними масками та засобами для дезінфекції рук, а також забезпечити дотримання 

відповідних санітарних та протиепідемічних заходів. 

6. Начальнику відділу інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю 

та електронного урядування (Овчинников) забезпечити технічний супровід громадського 

слухання, яке відбудеться 25 травня 2021 року.  

7. Начальнику відділу культури, туризму та інформаційної політики (Гамасенко) 

забезпечити висвітлення заходу на офіційному сайті Слобожанської селищної ради та/або 

в засобах масової інформації.  

8. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА         І.КАМІНСЬКИЙ 

 

 

 



Додаток 

 

до розпорядження 

селищного голови 

від 20.05.2021 року №223-р 

 

СПИСОК 

представників виконавчого комітету Слобожанської селищної ради,  

які делеговані для участі у громадських слуханнях 

 

ВУСИК 

Світлана Миколаївна 

заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів селищної ради 

 

ВЕРГЕЙЧИК 

Олена Леонідівна 

 

начальник юридичної відділу 

ДЕМЧЕНКО 

Марія Володимирівна 

 

начальник фінансового відділу 

САКУН 

Світлана Василівна 

начальник відділу земельних відносин, комунальної 

власності та охорони навколишнього природного 

середовища 

 

ІВЧЕНКО 

Вікторія Вікторівна 

 

головний спеціаліст фінансового відділу 

 

МЕЛЬНИК 

Юрій Миколайович 

заступник начальника відділу з питань економічного 

розвитку та інвестицій 

 

БАРСЬКА 

Алла Олександрівна 

заступник начальника відділу земельних відносин, 

комунальної власності та охорони навколишнього 

природного середовища 

 

ПЛЮЩІЙ 

Наталія Сергіївна 

 

начальник відділу з питань будівництва, 

містобудування, архітектури та містобудівного кадастру 

ШЕРСТЮК  

Ірина Олександрівна 

 

головний спеціаліст юридичної відділу 

 

 

 

 

 

Селищний голова         І. Камінський 


