
 

 

УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

29 листопада  2021 року                        смт Старий Салтів                      № 337   - ОД 

    

Про управління реалізацією та виконання заходів, передбачених для 
здійснення моніторингу   наслідків виконання Плану соціально-економічного 

розвитку Старосалтівської  територіальної  громади  Чугуївського району 
Харківської області до 2026 року  

 

          З метою забезпечення збалансованого економічного та соціального 
розвитку  Старосалтівської територіальної громади, ефективного використання 
природних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до пріоритетів  визначених  в 
Стратегії сталого розвитку Старосалтівської об'єднаної територіальної громади на 
2018-2026 роки, з метою врахування думки громадськості щодо визначення 
перспективних напрямів економічного та соціального розвитку  Старосалтівської 
територіальної громади ,  на виконання  вимог  розділу VIII. «МОНІТОРИНГ ТА 
ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПЛАНУ РОЗВИТКУ» Плану соціально-

економічного розвитку Старосалтівської  територіальної громади  Чугуївського 
району Харківської області до 2026 року   затвердженого рішенням XXII сесії  
Старосалтівської селищної ради VIII  скликання від 23.11.2021 року № 2238  та 
пункту 2 вищезазначеного рішення ради, керуючись вимогами статей  42, 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
1. Покласти повноваження по управлінню реалізацією Плану соціально-

економічного розвитку Старосалтівської  територіальної громади  Чугуївського 
району Харківської області до 2026 року ( далі – План)  на відділ соціально-

економічного розвитку та інвестиційної діяльності Старосалтівської селищної ради 
(Андрій ЛЕБЕДЕНКО )  , далі за текстом - Відділ. 
2. Відділу (Андрій ЛЕБЕДЕНКО) : 
2.1. В діяльності щодо управління Планом виконувати заходи  в об’ємі та за 
процедурою зазначеними в розділу VIII. «МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПЛАНУ РОЗВИТКУ» Плану. 

2.2. Забезпечити здійснення моніторингу наслідків виконання (можливо із 
залученням відповідних фахівців)  Плану для довкілля, у тому числі для здоров’я 
населення, один раз на рік оприлюднювати його результати на  офіційному вебсайті 
громади  у мережі Інтернет та у разі виявлення непередбачених звітом про 
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стратегічну екологічну оцінку негативних наслідків для довкілля, у тому числі для 
здоров’я населення, вжити заходів для їх усунення . 

3. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету( Бурменко А.В.) 
довести вимоги даного розпорядження до виконавців. 
4. Контроль  за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Старосалтівський селищний голова  оригінал підписано Е.П.Коновалов 

                                                                                           
 
               


