
                                                                           

                                                                       УКРАЇНА 

   СТАРОСАЛТІВСЬКА   СЕЛИЩНА  РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №   221   -ОД 

                                                            «16»  грудня   2020   року 

 

          У відповідності до  ст. ст. 42,46,59  Закону України «Про  місцеве 
самоврядування в Україні»  скликати  ІV  сесію Старосалтівської  селищної ради  
VІІІ скликання   22 грудня  2020  року  0 10  годині,  яка  відбудеться  в приміщенні 
Старосалтівської  селищної ради.  Відповідальним  особам, які готують питання на 
розгляд сесії селищної ради, підготувати  інформацію  та  інші  матеріали  та 
подати їх селищному голові.  На розгляд  сесії  винести  питання: 
 

1.Про внесення  змін до рішення LХІV сесії  Старосалтівської селищної ради VІІ 
скликання   «Про  бюджет Старосалтівської селищної ради  на 2020 рік». 
2.Про «Про  бюджет Старосалтівської селищної ради  на 2021 рік». 
3.Про затвердження штатного розпису по управлінню Старосалтівської селищної 
ради   станом  на 01.01.2021 року. 
4.Про затвердження штатного розпису по закладам освіти Старосалтівської 
селищної ради   станом  на 01.01.2021 року. 
5.Про затвердження штатного розпису по культурі Старосалтівської селищної ради   
станом  на 01.01.2021 року. 
6.Про затвердження договорів укладених  Старосалтівською селищною радою. 
7.Про затвердження  розпоряджень Старосалтівського селищного голови.  
8.Про  визначення  видів громадських  робіт  та перелік об’єктів для відбування  

громадських робіт у 2021 році. 
9.Про  визначення  видів суспільно-корисних робіт та переліку об’єктів   
 для відбування суспільно-корисних   робіт у 2021  році». 
10.Про затвердження плану роботи Старосалтівської селищної ради  на 2021 рік. 
11.Про затвердження графіку проведення пленарних засідань сесій 
Старосалтівської селищної ради  на 2021 рік. 
12.Про затвердження складу погоджувальної комісії виконавчого комітету 
селищної ради з розгляду спірних питань з приводу суміжного землекористування 
громадян. 
13. Про утворення та затвердження персонального складу комісії по передачі 
квартир (будинків), житлових приміщень в гуртожитках в приватну власність при 
виконавчому комітеті. 
14 Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради LІІ сесії VІІ 
скликання від 28 травня 2019 року «Про надання дозволу гр. Наумовій Ірині 
Анатоліївні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка)». 

15.Про надання дозволу Долговій Наталі Володимирівні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
16. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Старосалтівської сільської 
ради №144 від 3 грудня 1996 року «Про надання гр. Бородай Сергію Олеговичу в 



постійне користування земельної ділянки для індивідуального житлового 
будинку». 
17.Про надання дозволу Титаренко Олександру Анатолійовичу на виготовлення 
технічної  документації із землеустрою на земельну ділянку для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка). 
18.Про надання дозволу Слинько Аліні Олександрівні на виготовлення технічної  
документації із землеустрою на земельну ділянку для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
19.Про надання дозволу Ситнік Валентині Василівні на виготовлення технічної  
документації із землеустрою на земельну ділянку для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
20. Про надання дозволу Меркуловій Інні Борисівні на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
21. Про надання дозволу Самаріній Вікторії Вікторівні на виготовлення технічної  
документації із землеустрою на земельну ділянку для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
22. Про надання дозволу Шевкун Ользі Володимирівні на виготовлення технічної  
документації із землеустрою на земельну ділянку для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
23. Про розірвання договору оренди Оганесян Ашота Борікі від 23.12.19р. №16. 

24. Про надання дозволу Дроновій Вікторії Олександрівні на виготовлення 
технічної  документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості). 
25. Про скасування рішення №15 виконавчого комітету Молодівської сільської 
ради від 11 травня 1999 року «Про надання в безстрокове користування земельної 
ділянки для будівництва індивідуального житлового будинку на праві особистої 
власності  гр. Титаренко Олександру Анатолійович». 

26. Про скасування рішення №15 виконавчого комітету Молодівської сільської 
ради від 11 травня 1999 року «Про надання в безстрокове користування земельної 
ділянки для будівництва індивідуального житлового будинку на праві особистої 
власності  гр. Титаренко Олександру Анатолійовичу». 

27. Про надання дозволу Лифар Івану Олександровичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
28. Про надання дозволу Коновченко Анатолію Васильовичу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства. 

29. Про надання дозволу Вацко Костянтину Захаровичу на виготовлення проекту  
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
30. Про надання дозволу Федоровському Геннадію Анатолійовичу на виготовлення 
проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства 

31. Про надання дозволу Боднар Івану Михайловичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення  сінокосіння. 
32. Про надання дозволу Сосонному Йосипу Степановичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва. 



33. Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради LХХVІ сесії VІІ 
скликання від 25 серпня 2020 року «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Корнуті Антону 
Володимировичу для ведення особистого селянського господарства за рахунок 
земель запасу комунальної власності (кадастровий номер 6321684400:01:002:0584), 
площею 2,000 га, розташованої за межами населених пунктів на території 
Старосалтівської селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для 
подальшої передачі в приватну власність». 
34. Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради LХХVІ сесії VІІ 
скликання від 25 серпня 2020 року «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Корнуті Марії Володимирівні 
для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу 
комунальної власності (кадастровий номер 6321684400:01:002:0649), площею 2,000 
га, розташованої за межами населених пунктів на території Старосалтівської 
селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі 
в приватну власність». 
35. Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради LХХVІ сесії VІІ 
скликання від 25 серпня 2020 року «Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Корнуті Антоніні Юріївні для 
ведення особистого селянського господарства за рахунок земель запасу 
комунальної власності (кадастровий номер 6321684400:01:002:0649), площею 2,000 
га, розташованої за межами населених пунктів на території Старосалтівської 
селищної ради, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі 
в приватну власність». 
36. Про надання дозволу гр. Дриль Вячеславу Миколайовичу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства. 
37. Про надання дозволу гр .Дриль Валентині Аркадіївні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства. 

38. Про надання дозволу гр. Черкашину Святославу Вячеславовичу на 
виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства. 

39. Про надання дозволу гр. Голов’ячову Дмитру Олександровичу на виготовлення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства.  
40. Про затвердження технічної документації Маяцькій Ользі Антонівні  із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

41. Про затвердження технічної документації Сєрій Ірині Сергіївні із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва. 

42. Про затвердження технічної документації Галиці Віктору Анатолійовичу із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

43. Про затвердження технічної документації Костенко Лідії Йосипівні із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 



44. Про затвердження технічної документації гр.Кірносу Володимиру Івановичу, 
гр. Сєгєді Надії Василівні, гр. Павлюченко Оксані Сергіївні із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 

45. Про затвердження технічної документації Портянко Тетяні Володимирівні із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 
46. Про затвердження технічної документації Демченко Наталі Борисівні із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 

47. Про затвердження технічної документації ТОВ  НВФ «Техпроект»  із 
землеустрою з нормативної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення, для будівництва та обслуговування 
об’єктів рекреаційного призначення. 

48. Про затвердження проєкту землеустрою Кучмі Людмилі Дмитрівні щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 

49. Про затвердження проєкту землеустрою Ткаченко Світлані Анатоліївні щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
50 Про затвердження проєкту землеустрою Скорику Олександру Миколайовичу 
щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд. 
51. Про затвердження проєкту землеустрою Пащенко Сергію Анатолійовичу щодо 
відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
52. Про затвердження проєкту землеустрою Федосєєнко Юлії Михайлівні щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 
53. Про затвердження проєкту землеустрою Демченко Василю Петровичу щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 
54. Про затвердження проєкту землеустрою Гавріковій Альоні Олександрівні щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 
55. Про затвердження проєкту землеустрою Гусакова Сергія Володимировича 
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства. 
56. Про затвердження проєкту землеустрою Курило  Миколі Олексійовичу щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 

57. Про затвердження проєкту Литвин Тетяні Вікторівні землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 
58. Про затвердження проєкту землеустрою Робочій Людмилі Михайлівні щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 
59. Про затвердження проєкту землеустрою Лобас Анатолію Анатолійовичу щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. 
60. Про затвердження ТОВ «Шестаківське» проєкту землеустрою організації зон 
санітарної охорони на водозаборі. 
61. Про надання дозволу Демиденко Валерію Антоновичу на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва. 



62. Про затвердження технічної документації на земельну ділянку загального 
користування за Старосалтівською селищною радою із землеустрою щодо 
інвентаризації земельної ділянки для будівництва та обслуговування полігону 
твердих побутових відходів. 
63. Про затвердження проєкту землеустрою Цистан Елеонорі Олегівні щодо 
відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби. 
64. Про затвердження технічної документації гр.Колєновій Любов Григорівні, гр. 
Івах Валентині Григорівні, гр. Починок Вірі Григорівні із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. 
65. Про надання дозволу. Рибалко Анатолію Миколайовичу та гр. Рибалко Олені 
Олексіївні на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка). 
66. Про внесення змін до рішення Прасол Антоніни Леонідівни « Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
для ведення особистого селянського господарства». 
67. Про внесення змін до рішення Скорик Дениса Володимировича  « Про надання 
дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
для ведення особистого селянського господарства».  
68. Про внесення змін до рішення Скорика Володимира Володимировича « Про 
надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства».  
69. Про надання дозволу Світличній Жанні Миколаївні на виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення  сінокосіння. 
70. Про надання дозволу Андрєєвій Світлані Василівні на виготовлення проєкту 
землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства. 
71. Про надання дозволу Лупанос Денису Андріановичу на виготовлення проекту  
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 
72. Про затвердження технічної документації Хаустовій Людмилі Миколаївні із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд. 

73. Про затвердження технічної документації Сівоус Тетяні Анатоліївні, гр. 
Шпичко Оксані Борисівні із землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд. 
74. Про затвердження Акту приймання-передачі земельних ділянок 
сільськогосподарського  призначення із державної у комунальну власність.  
75. Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради від 25 серпня 
2020 року LХХVІІІ сесії VІІ скликання № 3948 «Про надання дозволу гр. 
Мартишко Галині Володимирівні на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)». 
76. Про надання дозволу садівничому товариству «Лісова Діброва»  на 
виготовлення технічної  документації із землеустрою щодо інвентаризації 
земельних ділянок для колективного садівництва. 



77. Про надання дозволу Боєву Віталію Олександровичу на виготовлення проєкту 
землеустрою  щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства. 
78. Про надання дозволу Заїченко Тетяні Дмитрівні на виготовлення технічної  
документації із землеустрою на земельну ділянку для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 
79. Про надання дозволу Дробуш Марії Петрівні на виготовлення технічної  
документації із землеустрою на земельну ділянку для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 
80. Про надання дозволу Лещенко Тетяні Іванівні на виготовлення технічної  
документації із землеустрою на земельну ділянку для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва. 
81.Про створення робочої групи з питань доріг на території Старосалтівської 
селищної ради. 
82.Про надання дозволу не виготовлення технічної документації щодо 
інвентаризації земельних ділянок під польовими шляхами на території 
Старосалтівської селищної ради. 
83. Різне. 
 

 

В день проведення  сесії селищної  ради організувати  реєстрацію  депутатів та 
запрошених  на сесію ( відповідальна – секретар селищної ради   Курсачова  Г.С.) 
 

 

 

 

 

   Старосалтівський селищний голова оригінал підписано Едуард  КОНОВАЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


