
УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА              
     ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ 

 ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                   

 

                                 Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

 

від 28 травня   2021 року              смт Старий Салтів                 №   176 - ОД 

 

Про затвердження планів роботи  
на червень   2021 року 

 

                 З метою забезпечення  ефективного та результативного управління          
структурними відділами  апарату селищної ради та її виконавчими органами ,  

на виконання розпорядження селищного голови від 18.03.2021 року  № 109  
керуючись статтями 42 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1.  Затвердити плани роботи на травень   2021 року (Додатки 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 ) .    

2.  Всім старостам, керівникам  структурних підрозділів апарату 
Старосалтівської селищної ради та її виконавчих органів забезпечити 
виконання  затверджених планів роботи  у червні  2021 року  . 
 

3.  Загальному відділу (Гордієнко К.В.) забезпечити публікацію затверджених 
планів на офіційному веб сайті селищної ради . 
  

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 
 

 

 

Старосалтівський селищний голова  оригінал підписано  Едуард КОНОВАЛОВ 

 

 

 

                                               

                                                       

 

 

    



                                                              Додаток 1  
                       Затверджений розпорядженням  

                                                   селищного голови від 28.05.2021 року № 176 –од 

 

ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ 

керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 

Старосалтівської селищної ради  Бурменка Анатолія Володимировича  
на червень  2021 року  

№ Назва заходу Термін 
проведення   

Відмітка 
про 

виконання  
1  Розгляд звернень  та кореспонденції  Постійно  

2 Прийом громадян  Згідно окремого 
графіку 

 

3 Робота в робочій групі по розробці   
ґендерно-чутливого паспорту громади   

Згідно окремого 
графіку  

 

4 Робота в робочій групі по розробці проєкту плану СЕР до 
2025 року та плану заходів до Стратегії  розвитку 
Старосалтівської  територіальної громади   

Щопонеділка   

5 Робота в робочих групах (ґендерно-бюджетна група 
розробка місцевої  цільової програми ) Бюджет участі   

Протягом місяця  

6 Підготовка матеріалів на засідання виконавчого комітету  До 20.05.2021   

7 Робота у складі комісії по видаленню аварійних дерев на 
території населених пунктів громади  

Протягом місяця   

8 Робота в робочій групі з Бюджету участі громади   Протягом місяця   

9  Робота у складі тендерного комітету  Згідно окремого 
графіку  

 

10 Проведення чергового засідання виконкому  17.06.2021 року   

11 Підготовка рішень виконавчого комітету  До 31.06.2021   

12 Проведення апаратних нарад  Щопонеділка   

13 Участь в сесійному засіданні ради  Згідно окремого 
графіку  

 

14 Участь в роботі постійних депутатських комісіях  За потребою   

15 Підготовка розпоряджень селищного голови з організаційної 
діяльності  

Постійно  

16 Підготовка пропозицій селищному голові щодо заохочення 
персоналу за підсумками роботи за місяць  

На 24.06.2021   

17 Моніторинг та контроль за роботою підлеглих  Постійно   

18 Надання практичної та методичної допомоги 
підпорядкованим підрозділам 

Постійно ,   у 
разі потреби 

 

19 Виконання доручень селищного голови  У разі їх 
надходження  

 

20 Участь в вебінарах  Згідно окремого 
графіку  

 

21 Участь в заходах «ЗЕЛЕНА ВЕСНА» Згідно окремого 
графіку  

 

22 Наповнення сайту ОТГ інформацією  За потребою   

23 Розробка плану роботи на липень 2021 року  До 27.06.2021   

 

 

Керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету                       оригінал підписано  Анатолій БУРМЕНКО  

                    



 

  Додаток 2  

                       Затверджений розпорядженням  
                                                   селищного голови від 28.05.2021 року № 176 –од 

 

ПЛАН 

роботи служби у справах дітей виконавчого комітету Старосалтівської селищної ради 
Вовчанського району Харківської області 

на червень 2021 року 

№ 
з/п 

Найменування завдання Термін 
виконання 

Відповідальні 
за виконання 

Примітка 

1 2 3 4 5 
І. Засідання служби у справах дітей селищної ради 
1. Про стан розвитку сімейних форм 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

Протягом 
місяця 

О. ЛУШПА   

2. 1. Про роботу з дітьми, які перебувають у 
складних життєвих обставинах. 

Протягом 
місяця 

О. ЛУШПА   

3. 1.Про організацію роботи щодо 
попередження жорстокого поводження з 
дітьми або реальної загрози його вчинення. 

Протягом 
місяця 

О. ЛУШПА   

ІІ. Наради, семінари 
1. Участь у апаратних нарадах селищної ради  протягом 

місяця 
О. ЛУШПА   

2. Участь у проведенні службою у справах 
дітей Харківської ОДА колегій, семінарів, 
нарад. 

згідно плану 
ССД ОДА 
на 2021 рік 

О. ЛУШПА   

3. Підготовка щотижневих та щомісячних 
звітів: 
• Розвиток сімейних форм виховання; 
• Про стан організації роботи по захисту 
законних прав та інтересів дітей – сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування 
, а також дітей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах. 
 

квітень О. ЛУШПА   

IІІ. Перелік питань для розгляду на комісії з питань захисту прав дитини 
1. Про стан збереження майна, право власності 

на яке або право користування яким мають 
діти 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

2. Питання надання дозволів на укладання 
угод від імені дітей. 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

4. Питання виконання неналежним чином 
батьками батьківських обов’язків по 
вихованню та утриманню дітей. 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

5. Надання висновків про 
доцільність/недоцільність позбавлення 
громадян батьківських прав, відібрання 
дітей без позбавлення їх батьківських прав. 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   



6. Питання поновлення громадян у 
батьківських правах, повернення батькам 
відібраних дітей. 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

7. Визначення місця проживання дітей та 
надання суду висновків. 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

8. Визначення порядку участі у вихованні 
дітей того з батьків хто проживає окремо від 
дітей та надання суду висновків. 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

9. Надання суду висновків щодо розв’язання 
спору у визначенні способу участі баби, 
діда, прабаби, прадіда, інших родичів у 
вихованні та спілкуванні з дітьми. 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

10. Надання суду висновків щодо виселення 
дитини, зняття дитини з реєстрації місця 
проживання, визнання дитини такою, що 
втратила право користування житловим 
приміщенням. 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

11. Надання статусу дитини, яка постраждала 
внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

12. Підтвердження місця проживання дитини 
для її тимчасового виїзду за межі України 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

13. Зміна прізвища або реєстрація народження 
дитини. 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

14. Про доцільність встановлення, припинення 
опіки, піклування 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

15. Про реєстрацію народження покинутих, 
підкинутих та знайдених дітей, дітей, яких 
батьки чи інші родичі відмовились забрати з 
пологових будинків чи інших закладів 
охорони здоров’я. 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

16. Про затвердження індивідуального плану 
соціального захисту дітей - сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
дітей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах. 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

17. Розгляд інших питань, пов’язаних із 
захистом законних прав та інтересів дітей. 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

ІV. Розвиток сімейних форм виховання дітей 
3. Підготовка висновків про можливість 

громадян бути опікунами, піклувальниками, 
про доцільність (недоцільність) 
встановлення опіки, піклування та 
відповідність її/його інтересам дитини. 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

4. Підготовка проектів рішень виконавчого 
комітету селищної ради про призначення 
дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування, 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   



опікунів/піклувальників, та влаштування до 
них на виховання та спільне проживання 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування 

5. Здійснення контролю щодо забезпечення 
захисту особистих та майнових прав дітей, 
які проживають в сім’ях опікунів, 
піклувальників, на території  об’єднаної 
територіальної громади 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

V. Забезпечення соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування 
1. Формування пропозицій щодо розподілу 

субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на будівництво/капітальний 
ремонт/реконструкцію малих групових 
будинків, будинків підтриманого 
проживання, будівництво/придбання житла 
для дитячих будинків сімейного типу, 
соціального житла для дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб 
з їх числа 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

2. Внесення інформації про дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
потенційних опікунів, піклувальників до 
ЄІАС «Діти» 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

VI. Здійснення заходів щодо забезпечення інтересів та захисту прав дітей 
1. Організація роботи щодо своєчасного 

виявлення та обліку дітей, які опинились у 
складних життєвих обставинах. 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

2. Забезпечення організації та проведення 
рейдів, з метою профілактики дитячої 
бездоглядності, безпритульності та 
запобігання правопорушенням серед дітей. 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

3. Вжиття заходів для збереження 
закріпленого за дітьми житла, приватизації 
житла на ім'я дітей та збереження за дітьми 
права користування житлом батьків. 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

4. Звернення до суду з позовами про 
позбавлення батьківських прав або 
відібрання дітей без позбавлення 
батьківських прав у батьків, які не 
виконують батьківських обов’язків, а також 
у інших випадках, передбачених чинним 
законодавством України. 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

5. Порушувати клопотання про притягнення 
батьків до адміністративної відповідальності 
за невиконання ними обов’язків щодо 

виховання дітей та вчинення насильства в 
сім’ї. 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

6. Здійснення своєчасного внесення 
достовірної інформації в ЄІАС «Діти» щодо 
обліку дітей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах. 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   



7. Прийняття   рішень про негайне   відібрання 
дитини, якщо     є загроза її   життю або 
здоров’ю, та забезпечення   її тимчасового 
влаштування.                               

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

VII. Організаційні заходи щодо захисту прав, свобод та законних інтересів дітей 

1. Організація роботи комісії з питань захисту 
прав дитини   

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

2 . Здійснення розгляду звернень громадян в 
установленому порядку. 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

VIIІ . Організаційно-методична робота, навчання кадрів, вивчення і розповсюдження 
передового досвіду роботи 
1. Надавати консультаційну допомогу 

громадянам з питань опіки та піклування, 
розвитку альтернативних сімейних форм 
виховання та захисту законних прав та 
інтересів дітей. 

протягом 
місяця 

за потребою 

О. ЛУШПА   

 

 

Заступник селищного голови  
з питань діяльності виконавчих органів ради  оригінал підписано  Людмила ШТРИКУН   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Додаток 3  

                                    Затверджений розпорядженням  
                                                                селищного голови від 28.05.2021 року № 176 –од 

 

ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ 

відділу освіти, молоді та спорту Старосалтівської селищної ради 

на червень  2021 року 

 

Термін 

проведення 
Назва заходу Місце проведення Відповідальний 

Організаційно-дорадча діяльність відділу освіти, молоді та спорту 

Щопонеділка Апаратна нарада у голови 
Старосалтівської ради 

Селищна рада Начальник відділу 
освіти, молоді та 
спорту 

Глазунова І.А. 
Щопонеділка. 

щочетверга 

Особистий прийом громадян 
начальником відділу освіти, 
молоді та спорту 

Відділ освіти Начальник відділу 
освіти, молоді та 
спорту 

Глазунова І.А 
До 29.06 Підготовка матеріалів  до 

наради керівників ЗО 

Відділ освіти Спеціалісти 
відділу 

 

29.06 Нарада керівників закладів 
освіти 

Відділ освіти Начальник відділу 
освіти, молоді та 
спорту 

Глазунова І.А 
15.06 Засідання керівників ТМО 

(планування роботи на 
2021/2022н.р.) 

Відділ освіти Спеціаліст відділу 

Портянко Т.В. 

Упродовж  
місяця 

Підготовка інформації про 
роботу відділу та 
розміщення на сайті відділу 

Відділ освіти Спеціалісти 
відділу 

До 07.06 Формування заявок на курси 
підвищення кваліфікації 
тренерів-педагогів та 
вчителів  в КВНЗ «ХАНО» 

Відділ освіти Спеціаліст відділу 

Дегтярьова Л.А. 

До 04.06 Аналіз стану роботи в ЗЗСО 

з обдарованими дітьми та 
визначення пріоритетних 
завдань на новий 2021/2022 
н.р. (довідка) 

Відділ освіти Спеціаліст відділу 

Портянко Т.В 

01.06-15.06 Організація підвезення учнів 
11-х класів – учасників ЗНО-

2021 до пунктів тестування в 
м.Чугуїв та м. Харків 

Відділ освіти Спеціаліст відділу 

Полякова Т.В. 

01.06-17.06 Конкурс на заміщення 
вакантної посади директора 
Гонтарівського ліцею 

Відділ освіти Спеціаліст відділу 

Дегтярьова Л.А. 

Упродовж  
місяця 

Оформлення трудових 
книжок та особових справ 
новопризначених 
працівників відділу освіти, 
молоді та спорту 

Відділ освіти Спеціаліст відділу 

Дегтярьова Л.А. 



Упродовж  
місяця 

Внесення змін до особових 
справ керівників закладів 
освіти. 

Відділ освіти Спеціаліст відділу 

Дегтярьова Л.А. 

Упродовж  
місяця 

Підготовка та видача наказів 
з основної діяльності та 
наказів з кадрової діяльності 

Відділ освіти Спеціаліст відділу 

Дегтярьова Л.А. 

Упродовж  
місяця 

Актуалізація (регулярне 
оновлення) інформації на 
офіційному веб-сайті відділу 
освіти, молоді та спорту. 

Відділ освіти Спеціаліст відділу 

Полякова Т.В. 

Упродовж 
місяця 

Участь у вебінарах, онлайн-

семінарах тощо 

Відділ освіти Спеціалісти 
відділу 

Упродовж 
місяця 

Організаційні заходи з 
проведення ремонтних робіт 
закладів освіти до нового 
навчального року. 

Відділ освіти Спеціаліст відділу 

Федорченко В.В. 

Упродовж 
місяця 

Забезпечення планів 
виконання ремонтних робіт 
закладами освіти. 

Відділ освіти Спеціаліст відділу 

Федорченко В.В. 

Інформаційно-аналітичне забезпечення управління освітою 

 відділу освіти, молоді та спорту 

 Щопонеділка Інформація про учнів 
закладів загальної середньої 
та дошкільної освіти, які 
переселилися із Донецької 
та Луганської областей та 
навчаються в закладах 
загальної середньої освіти. 

Відділ освіти  

Чиркова І.А. 

 Щопонеділка, 
щосереди  

Надання інформація про 
відвідування учнями ЗЗСО 
навчальних занять на портал 
ДНіО. 

Відділ освіти Спеціаліст відділу 

Чиркова І.А. 

Щоденно - Надання інформації про 
підвіз учнів до ЗЗСО (до 
Центру МТЗ) 
- Надання інформації про 
виявлених хворих учнів 
(вчителів) на COVVID-19 на 
портал ДНіО. 
- Про стан захворюваності 
на ГРВІ на СЕС. 

Відділ освіти Спеціаліст відділу 

Чиркова І.А. 

Щочетверга 

 

Подання на Портал ДНіО 
ХОДА інформації щодо 
вакцинації працівників 
закладів освіти. 

Відділ освіти Спеціаліст відділу 

Полякова Т.В. 

Подання до Управління у 
справах молоді та спорту 
інформації щодо передачі у 
комунальну власність 
Старосалтівської 
територіальної громади 
об’єктів (установ) молоді та 
спорту. 

Відділ освіти Спеціаліст відділу 

Портянко Т.В. 



Надання інформації щодо 
відновлення роботи ЗДО на 
портал ДНіО. 

Відділ освіти 

 

Спеціаліст відділу 

Чиркова І.А. 

До 01.06 

Інформація про 
функціонування МНВК. 

Інформація про видачу 
свідоцтв про отримання 
професій відповідно до 
наявних ліцензій 

Відділ освіти Спеціаліст відділу 

Полякова Т.В. 

02.06 
Отримання док про осв в РЦ 
«Студсервіс» 

Відділ освіти Спеціаліст відділу 

Полякова Т.В. 

03.06 
Облік свідоцтв про освіту, 
похвальних листів та грамот    

Відділ освіти Спеціаліст відділу 

Полякова Т.В 

03.06 - 

        04.06 

Видача свідоцтв про освіту, 
похвальних листів та грамот  
керівникам ЗЗСО 

Відділ освіти Спеціаліст відділу 

Полякова Т.В. 

до 05.06 
Здійснення аналізу обліку 
руху учнів за навчальний рік 

Відділ освіти Спеціаліст відділу 

Чиркова І.А. 
До 01.07 Виконання плану заходів з 

реалізації Національної 
стратегії розбудови 
безпечного і здорового 
освітнього середовища у 
НУШ на 2022 рік 
(інформація на ДНіО 
ХОДА). 

Відділ освіти Спеціаліст відділу 

Чиркова І.А. 

Упродовж 
місяця 

(згідно з 
графіком 

КВНЗ 
«ХАНО») 

Інформування педагогічних  
працівників ЗО щодо участі 
в методичних заходах КВНЗ 
«ХАНО» 

Відділ освіти Спеціаліст відділу 
Портянко Т.В. 

Упродовж 
місяця 

Надання позапланової 
інформації (за вимогою) 

Відділ освіти Спеціалісти 
відділу 

Дегтярьова Л.А., 
Полякова Т.В., 
Портянко Т.В.,  
Чиркова І.А. 
 

 

Заступник селищного голови  
з питань діяльності виконавчих органів ради  оригінал підписано  Людмила ШТРИКУН   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4  

                                    Затверджений розпорядженням  
                                                               селищного голови від 28.05.2021 року № 176 –од 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

СЕКТОРА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ 

СТАРОСАЛТІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

НА ЧЕРВЕНЬ   2021 РОКУ 

 

№ 

 

Назва завдання Термін 

виконання 

1. Підготовка до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв 
війни 

До 22.06.2021 

2. Реєстрація електронних ключів На протязі місяця 

3.  Укладання договорів На протязі місяця 

4. Проведення заходів по закладам культури Відповідно до 
щотижневих планів 

5. Фінансова звітність На протязі місяця 

6. Участь у робочих нарадах На протязі місяця 

7. Ділове листування, підготовка відповідей на запити. Відповідно 
надходження  

8. Вирішення  кадрових питань На протязі місяця 

9. Видання наказів по сектору На протязі місяця 

10. Планування роботи сектора на тиждень, місяць На протязі місяця 

 
 

 

Заступник селищного голови  
з питань діяльності виконавчих органів ради  оригінал підписано  Людмила ШТРИКУН   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D1%96_%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D1%96_%D0%B2%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D1%96_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8


Додаток 5  
                                    Затверджений розпорядженням  

                                                                селищного голови від 28.05.2021 року № 176 –од 

 

 

План 

діяльності головного розпорядника бюджетних коштів - 

Фінансового відділу Старосалтівської селищної ради 

на червень 2021 року 

 

№ 

з/п 

Найменування Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

І. Організаційна робота 

1 Координація діяльності усіх учасників 

бюджетного процесу щодо дотримання 

бюджетного законодавства 

Протягом 

місяця 

Начальник відділу, 

спеціалісти 

відділу 

2 Моніторинг основних показників виконання 

доходної та видаткової частини бюджету, 

підготовка відповідних інформаційно-

аналітичних матеріалів на 1 число місяця 

Протягом 

місяця 

Начальник відділу, 

спеціалісти 

відділу  

3 Апаратна нарада у голови Старосалтівської 

ради 

Щопонеділка Начальник відділу 

ІІ. Забезпечення стабільності бюджетного процесу  

1 Здійснення аналізу стану виконання дохідної 

частини Старосалтівської територіальної 

громади у розрізі податків і зборів 

На 1 число 

місяця 

Начальник 

відділу  

2 Внесення змін до розпису бюджету 

Старосалтівської  територіальної громади на 

2021 рік 

По мірі 

необхідності  в 

міжсесійний 

період 

Начальник 

відділу, 

спеціалісти 

відділу 

3 Доведення до головних розпорядників коштів 

витягів із розпису бюджету 

Після внесення 

змін до розпису 

бюджета  

Начальник 

відділу, 

спеціалісти 

відділу 



4 Складання та подання щомісячної звітності до 

Департаменту фінансів. Надання бази даних 

по системі ІПК «Місцевий бюджет» 

Згідно графіка 

здачі звітності 

Начальник 

відділу, 

спеціалісти 

відділу 

5 Погодження паспортів бюджетних програм, 

поданих головними розпорядниками 

бюджетних коштів 

20 днів після 

затвердження 

змін до 

селищного 

бюджету 

Начальник 

відділу 

6 Забезпечення обміну інформацією між 

фінансовим відділом та Управлінням 

Державної казначейської служби України. 

Протягом місяця Начальник 

відділу, 

спеціалісти 

відділу 

7 Перевірка звітів про виконання  паспортів 

бюджетних програм за попередній період 

Протягом місяця  Начальник 

відділу, 

спеціалісти 

відділу 

8 Здача звітності в УДКСУ Вовчанського 

району по резервному фонду 

До 3 числа Начальник 

відділу, 

спеціалісти 

відділу 

9 Здача звітності в УДКСУ Вовчанського 

району по Додаток 7 Форма № 7-м «Звіт про 

заборгованість за бюджетними коштами» 

До 5 числа Начальник 

відділу, 

спеціалісти 

відділу 

10 Здача звітності в ДПС України зведеної 

звітності ЄСВ+1 ДФ 

До 10 числа Начальник 

відділу, 

спеціалісти 

відділу 

11 Прийняття рішення за погодженням з 

селищним головою про перерозподіл 

помісячних планових показників по доходах 

та помісячних призначень коштів головних 

розпорядників 

Протягом місяця Начальник 

відділу за 

пропозиціями 

начальників 

відділів 

12 Своєчасне перерахування трансфертів з 

бюджетів інших рівнів  на підставі Порядків 

По мірі 

надходжень 

Начальник 

відділу, 



та умов, затверджених Кабі-нетом Міністрів 

України 

коштів з 

бюджетів інших 

рівнів 

спеціалісти 

відділу 

13 Фінансування бюджетних установ, які 

утримуються за рахунок коштів бюджету та 

субвенцій, що передаються з державного 

бюджету 

По мірі 

надходження 

заявок на 

фінансування 

Начальник 

відділу, 

спеціалісти 

відділу 

 

             Начальник фінансового відділу  оригінал підписано  Валентина СТРУК  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 6  

                                    Затверджений розпорядженням  
                                                                 селищного голови від 28.05.2021 року № 176 –од 

 

П Л А Н 

роботи відділу бухгалтерського обліку  
Старосалтівської селищної ради  

на червень  2021 року  
 

№ 
п/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

Відповідальні виконавці 

1 Складання місячної 
звітності про 
заборгованість за 
бюджетними коштами 
по кожному коду 
функціональної 
класифікації видатків 

На протязі 
місяця  

 

Дюкова Т.Л. 

2 Складання місячної 
звітності, а саме: 
статистичної звітності 
з праці, про 
заборгованість із 
заробітної плати, про 
залишки та 
використання 
пального 

На протязі  
місяця  

 

Гула Г.М. 

3 Здійснення операцій 
на бюджетних 
рахунках в програмі 
ІПК місцевий бюджет. 
Проведення 
юридичнх, 
фінансових, платіжних 
доручень. 

На протязі  
місяця 

Бурякова Н.Л. 

4 Підготовка матеріалів 
по уточненню 
селищного бюджету, 
внесення змін 

На протязі 
місяця 

Дюкова Т.Л. 

5 Підготовка 
передавального акту 
балансових рахунків, 
матеріальних 
цінностей та активів 
відділу освіти молоді 
та спорту; сектору 
культури та туризму 

На протязі 
місяця  

Дюкова Т.Л.;  Гула Г.М. 

 

 

Заступник селищного голови  
з питань діяльності виконавчих органів ради  оригінал підписано  Людмила ШТРИКУН   
 

 

 

 

 

 



Додаток 7  

                                 Затверджений розпорядженням  
                                                            селищного голови від 28.05.2021 року № 176 –од 

 

План роботи 

загального відділу Старосалтівської селищної ради на червень 2021 рік 

 

№ 
№ 

п/п 

Зміст заходу 
Обґрунтована необхідність здійснення 

заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 

Розгляд звернень громадян, 
які надійшли до виконавчого 

комітету у 2021 році  

Забезпечення конституційного права 
громадян на звернення, виконання Закону 
України «Про звернення громадян», вимог 

Регламенту виконавчого комітету та Положення 
про відділ 

Протягом 
визначеного 

терміну 

Гордієнко К.В. 

Кузуб Т.С. 

 

2 

Аналіз стану виконавської 
дисципліни у роботі з 

документами, зверненнями 
громадян і запитами на 

інформацію у виконавчому 
комітеті за 2021 рік 

Забезпечення конституційного права 
громадян на звернення, виконання Закону 

України «Про звернення громадян», Закону 
України «Про доступ до публічної інформації», 

вимог Регламенту виконавчого комітету та 
Положення про відділ 

Протягом 
визначеного 

терміну 

Гордієнко К.В. 

Кузуб Т.С. 

Подусова В.О. 

3 

Підготовка доповідних 
записок загального відділу на 

засідання виконавчого комітету 
з питань стану з розгляду 

звернень громадян та проекту 
рішення 

--//--//--//-- за потребою 

Гордієнко К.В. 

Кузуб Т.С. 

 

4 

Підготовка доповідних 
записок відділу на засідання 

виконавчого комітету з питань 
стану виконавської дисципліни 

у роботі з документами та 
проекту рішення 

--//--//--//-- 

Кожного 
четверга 

за потребою 

Гордієнко К.В. 

Кузуб Т.С. 

 

5 

Участь у підготовці та 
проведенні засідань виконавчого 

комітету 

Забезпечення вимог Регламенту виконавчого 
комітету, Положення про відділ 

Постійно Гордієнко К.В. 

6 

Оформлення протоколів 
засідань виконавчого комітету, 

реєстрація його рішень, 
розпоряджень міського голови з 
основної діяльності, видача їх 

виконавцям 

Забезпечення вимог Регламенту виконавчого 
комітету, Положення про відділ 

Постійно Гордієнко К.В. 

7 

Робота з вхідною та 
вихідною кореспонденцією 
(крім нормативно-правових 
документів вищих органів 
влади, звернень депутатів, 

громадян, запитів на 
інформацію) 

Забезпечення вимог Регламенту виконавчого 
комітету та Положення про відділ, Інструкції з 
діловодства, посадової інструкції спеціаліста І 

категорії з питань діловодства 

Постійно 
Кузуб Т.С. 

 

8 

Реєстрація нормативно-

правових документів вищих 
органів влади, звернень 

депутатів, запитів на 

Забезпечення вимог Регламенту виконавчого 
комітету та Положення про відділ, Інструкції з 
діловодства, посадової інструкції спеціаліста І 

категорії 

Постійно Марченко С.Г. 



інформацію, передача їх на 
виконання працівникам 

9 

Прийом, реєстрація звернень 
громадян, передача їх на 
виконання працівникам і 
технічний контроль за їх 

розглядом 

Забезпечення вимог Регламенту виконавчого 
комітету та Положення про відділ, Інструкції з 
діловодства, посадової інструкції спеціаліста І 

категорії 

Постійно 
Марченко С.Г. 

 

10 

Прийом, реєстрація запитів 
на інформацію, передача їх на 

виконання працівникам і 
технічний контроль за наданням 

інформації 

Забезпечення вимог Закону України «Про 
доступ до публічної інформації», Регламенту 

виконавчого комітету та Положення про відділ, 
Інструкції з діловодства, посадової інструкції 

спеціаліста І категорії 

Постійно Марченко С.Г. 

11 

Оприлюднення на 
офіційному веб-сайті міста 

документів, що містять публічну 
інформацію, проектів 

нормативно-правових актів, 
рішень виконавчого комітету, 

розпоряджень селищного голови 
з основної діяльності 

Забезпечення вимог Закону України «Про 
доступ до публічної інформації», Регламенту 

виконавчого комітету та Положення про відділ, 
Інструкції з діловодства 

Постійно 

Гордієнко К.В. 

Васильченко 
О.М. 

12 

Оприлюднення на 
офіційному веб-сайті міста 

прийнятих рішень виконавчого 
комітету та розпоряджень 

селищного голови з основної 
діяльності 

 

Забезпечення вимог Закону України «Про 
доступ до публічної інформації», Регламенту 

виконавчого комітету та Положення про відділ, 
Інструкції з діловодства 

Протягом 5 
робочих днів 

після підписання 

Гордієнко К.В. 

Васильченко 
О.М. 

13 

Забезпечення технічного 
контролю за виконанням 

контрольних документів та 
розгляду звернень депутатів 

Забезпечення вимог Регламенту виконавчого 
комітету, Положення про відділ, Інструкції з 

діловодства, посадової інструкції спеціаліста І 
категорії 

Постійно Гордієнко К.В. 

14 

Перевірка стану діловодства, 
надання методичної допомоги з 

цього питання структурним 
підрозділам виконавчого 

комітету 

 

Забезпечення вимог посадової інструкції 
спеціаліста І категорії з питань діловодства 

За потребою 
Кузуб Т.С. 

 

15 

Перевірка стану роботи з 
контрольним документами та зі 

зверненнями громадян і 
депутатів, запитами на 
інформацію, надання 

методичної допомоги з цих 
питань структурним підрозділам 

виконавчого комітету, 
комунальним підприємствам 

громади 

Забезпечення вимог Регламенту виконавчого 
комітету, Положення про відділ, Інструкції з 
діловодства, посадової інструкції начальника 

загального відділу 

За потребою Гордієнко К.В. 

16 

Проведення аналізів роботи 
зі зверненнями громадян, що 

надійшли до виконавчого 
комітету 

Забезпечення вимог Інструкції з діловодства, 
посадової інструкції спеціаліста І категорії 

Щомісячно, 

за потребою 

Кузуб Т.С. 

 

17 

Підготовка звіту про 
кількість запитів на інформацію, 

що надійшли до виконавчого 
комітету 

Забезпечення вимог Закону України «Про 
доступ до публічної інформації», Регламенту 
виконавчого комітету,  Положення про відділ, 

Інструкції з діловодства 

Щомісячно, 

за потребою 
Гордієнко К.В. 



18 

Звіряння з підприємствами, 
установами, організаціями, 

іншими документами з питань 
реєстрації місця проживання 

фізичних осіб та звіряння 
шляхом подвірного обходу у 

2021році 

Смт Старий Салтів, вул:Донецька, Лесі 
Українки, Щербака, Сільрадівський--//--//--//-- 

Щотижнево, 

за потребою 
Марченко С.Г. 

19 

Проведення інформаційних, 
навчальних заходів щодо 

проведення «Громадського 
бюджету 2022» в 

Старосалтівській ТГ 

Забезпечення норм Бюджетного кодексу 
України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» з використанням 
міжнародного досвіду щодо активізації участі 
громадян у прийнятті рішень та методології 

реалізації механізмів партисипаторного 
бюджетування 

До 
25.06.2021року 

Гордієнко К.В. 

Васильченко 
О.М. 

20 
Налаштування сесії  

Громадського бюджету 2022 

Забезпечення активізації участі громадян у 
прийнятті рішень та методології реалізації 

механізмів партисипаторного бюджетування 

До 
30.06.2021року 

Гордієнко К.В. 

Васильченко 
О.М. 

 

Керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету                      оригінал підписано  Анатолій БУРМЕНКО  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 8  

                              Затверджений розпорядженням  
                                                            селищного голови від 28.05.2021 року № 176 –од 

 

 

 
ПЛАН РОБОТИ 

відділу державної реєстрації Старосалтівської селищної ради 

на червень   2021рік 

 

№ 

п/п 

Завдання Терміни  

Виконавець Відмітка про 
виконання  

1.                  2        3          4          5 

1. Прийом громадян з питань 
державної реєстрації 
нерухомого майна. Прийом 
документів. 

Понеділок, 
вівторок, четвер. 

Д. Чепіженко 

В. Ющенко 

 

2. Здійснення реєстраційних 
дій. Робота з реєстрами. 

Щоденно Д. Чепіженко 

В. Ющенко 

 

3. Видача документів. Понеділок – 

четвер. 
Д. Чепіженко 

В. Ющенко 

 

4.  Робота з архівними 
документами. 

Що середи, що 
п’ятниці. 

Д. Чепіженко 

В. Ющенко 

 

5. Робота з контрольними 
документами. 

Щоденно. Д. Чепіженко 

В. Ющенко 

 

6. Участь в нарадах, 
навчаннях, семінарах. 

За 
надходженням 
пропозицій. 

Д. Чепіженко 

В. Ющенко 

 

7. Робота з контрольними 
завданнями керівництва 
Селищної ради. 

Щоденно. Д. Чепіженко 

 

 

8. Складання  планів роботи  
на кожен місяць.   

До 28 числа 
щомісяця. 

Д. Чепіженко 

 

 

 

 
Керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету                        оригінал підписано  Анатолій БУРМЕНКО  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Додаток 9  

                               Затверджений розпорядженням  
                                                             селищного голови від 28.05.2021 року № 176 –од 

 

ПЛАН РОБОТИ   

юридичного відділу  Старосалтівської селищної ради 

на червень 2021 рік 

№з
/п З а х о д и   Виконавці 

Строк 

виконання 

1 

Перевірка  відповідності  вимогам  чинного  законодавства  проектів  рішень   

сесії  ради, виконавчого комітету, розпоряджень  голови  

Леонець О.С. 
Маслова І.О 

По мірі 
надходження 

  

2 

Прийняття участі  у  роботі   засідань сесії ради, виконкому, постійних  комісій 
виконкому, ради. 

Леонець О.С. 
 

 В день 
проведення 

3 Прийняття  участі у судових  засіданнях. 
Леонець О.С. 
Маслова І.О 

 В дні  судових 

засідань 

4 

 Збір матеріалів  для  подання  до суду, підготовка та написання позовних заяв, 
апеляційних скарг, заперечень, відзивів на позовні  заяви, пояснень.  

Леонець О.С. 
Маслова І.О Постійно 

5 

Консультації  співробітників  виконкому  та  комунальних підприємств з 
правових  питань  та надання допомоги  в складанні  документів. 

Леонець О.С. 
Маслова І.О Постійно 

6 Ведення прийому громадян з правових питань. 
Леонець О.С. 
Маслова І.О Постійно 

7 

Підготовка пропозицій відділу на засідання виконавчого комітету з питань стану з 
розгляду звернень громадян та проекту рішення 

Леонець О.С. 
Маслова І.О 

За потребою 

8 Перевірка договорів виконавчого комітету ради,   Леонець О.С. Постійно 

9 

Виконання поточних завдань голови, керуючого справами виконавчого комітету, 
що відносяться до завдань і компетенції відділу 

Леонець О.С. 
Маслова І.О Постійно 

10 Прийняття участі у роботі комісії з прав захисту дітей Маслова І.О За необхідністю 

 11 

Відповіді на заяви громадян, керівників підприємств, установ, організацій  за 
дорученням  керівництва. 

Леонець О.С. 
Маслова І.О 

За дорученням 

  

12 Робота з вхідною та вихідною кореспонденцією 

Леонець О.С. 
Маслова І.О Постійно 

13 

Робота в тендерному комітеті ради щодо здійснення публічних закупівель 
товарів, робіт та послуг, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» 

Леонець О.С. 
 Постійно 

14 

Підготовка документів стосовно  безхазяйного майна, а також щодо відмерлої 
спадщини. 

Леонець О.С. 
 Постійно 

15 Підготовка матеріалів для розміщення на селищному веб - порталі інформації. 
Леонець О.С. 

Маслова І.О За необхідністю 

16 Участь у роботі адміністративної комісії 
Леонець О.С. 
Маслова І.О Постійно 

17 Посвідчення нотаріальних дій 

Леонець О.С. 
Маслова І.О Постійно 

Керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету                       оригінал підписано  Анатолій БУРМЕНКО  



   Додаток 10  

                                  Затверджений розпорядженням  
                                                                селищного голови від 28.05.2021 року № 176 –од 

 

План  

роботи  відділу земельних ресурсів, житлово-комунального господарства , містобудування 
та архітектури на червень  2021 рік. 

 

№ Назва заходу Місце 
проведення 

Час 
проведення 

Відповідальний 
за 

виконання 

1     Робота з розгляду землевпорядної 
документації, надання погоджень 
відповідно до ст.1861 Земельного Кодексу 
України. 
    Робота з письмовими зверненнями 
фізичних та юридичних осіб. 
    Робота з контрольними  документами. 
    Робота з підготовки будівельних 
паспортів забудови земельних ділянок, за 
поданнями Центру з надання 
адміністративних послуг. 
    Робота з підготовки містобудівних умов 
та обмежень забудови земельних ділянок, за 
поданнями Центру з надання 
адміністративних послуг.  
    Робота з підготовки встановлення 
можливості розміщення тимчасових споруд, 
за поданнями Центру з надання 
адміністративних послуг. 
    Робота з підготовки паспортів прив’язки 
тимчасових споруд, за поданнями Центру з 
надання адміністративних послуг. 
    Робота з підготовки дозволів на 
розміщення зовнішньої реклами, за 
поданнями Центру з надання 
адміністративних послуг. 
    Робота з підготовки , за впорядкування та 
надання поштових адрес, за поданнями 
Центру з надання адміністративних послуг. 

Приміщення 
відділу 

Понеділок - 
четвер 

08.00-16.45 

п’ятниця 

08.00-15.45 

В.Чибаров 

 

 

2 Особистий прийом фізичних та юридичних 
осіб 

 

-  // - 

Понеділок - 
четвер 

08.00-16.45 

п’ятниця 

08.00-15.45 

М.Маймулін 

В.Чибаров 

І Струк 

3 Виїзди щодо обстеження на місці 
містобудівної ситуації за зверненнями 
громадян громади, юридичних осіб, в тому 
числі, за запрошеннями відділу земельних 
ресурсів та екології. 
Участь в засіданнях профільних комісій (за 
запрошеням). 

 

-  // - 

Понеділок - 
четвер 

08.00-16.45 

п’ятниця 

08.00-15.45 

В.Чибаров 

 



Координування із зацікавленими 
проектними організаціями розроблення 
містобудівної документації на території 
ради. 

4 Підготовка роботи архітектурно-

містобудівної ради (листи згоди членів 
ради) 

-  // - - // - В.Чибаров 

 

5 Підготовка матеріалів та проектів рішень у 
сфері регулювання земельних відносин на 
розгляд виконкому та комісій селищної 
ради. 

 

-  // - 

 

-  // - 

М.Маймулін 

 

6 Проведення обстеження земельних ділянок 
на яких розробляється документація щодо 
передачі в власність, підписання актів 

погодження меж. 

 

-  // - 

 

-  // - 

М.Маймулін 

 

Участь в отриманні практичних та 
юридичних навичок роботи на вебінарах 

 

-  // - 

 

-  // - 

М.Маймулін 

В.Чибаров 

І Струк 

7 Розгляд та надання відповіді на звернення 
контролюючих та правоохоронних органів, 
фізичних осіб. 

 

-  // - 

 

-  // - 

М.Маймулін 

В.Чибаров 

І Струк 

8 Участь в робочій групі з проведенні робіт з 
благоустрою двомісячника 

 

-  // - 

 

-  // - 

М.Маймулін 

В.Чибаров 

І Струк 

9 Участь в земельній комісії ради  

-  // - 

 

-  // - 

М.Маймулін 

В.Чибаров 

І Струк 

1

0 

Пленарне засідання  

-  // - 

 

-  // - 

М.Маймулін 

В.Чибаров 

 

1

1 

Виконання окремих доручень голови  

-  // - 

 

-  // - 

 

1

2 

Робота з виконанню програми розробки 
містобудівної документації 

 

-  // - 

 

-  // - 

В.Чибаров 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету                            оригінал підписано  Анатолій БУРМЕНКО  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 11  

                                Затверджений розпорядженням  
                                                               селищного голови від 28.05.2021 року № 176 –од 

 

ПЛАН РОБОТИ 

відділу Центру надання адміністративних послуг 

 Старосалтівської селищної ради 

на червень  2021рік 

 

№ 

п/п 

Завдання Терміни  

Виконавець Примітка 

1.                  2        3          4          5 

1. Прийом громадян з 
соціальних питань, 
реєстрації\зняття з місця 
проживання громадян. 
Прийом документів. 

Щоденно  М. Нагорна 

В. Подусова 

Н. Євдошенко 

Л. Кама 

 

2. Робота з реєстрами та 
програмами. 

Щоденно М. Нагорна 

В. Подусова 

Н. Євдошенко 

Л. Кама 

 

3. Видача документів, довідок, 
талонів на пільговий проїзд 

Щоденно М. Нагорна 

В. Подусова 

Н. Євдошенко 

Л. Кама 

 

4.  Відрядження до 
структурних підрозділів 
Чугуївської РДА, ДМС, та 
інших установ та 
організацій. 

Що п’ятниці. М. Нагорна 

 

 

 

5. Робота з контрольними 
документами, звітами. 

Щоденно. М. Нагорна 

В. Подусова 

Н. Євдошенко 

Л. Кама 

 

6. Участь в нарадах, 
навчаннях, семінарах. 

За 
надходженням 
пропозицій. 

М. Нагорна 

 

 

7. Робота з контрольними 
завданнями керівництва 
Селищної ради. 

Щоденно. М. Нагорна 

 

 

8. Складання  планів роботи  
на кожен місяць.   

До 28 числа 
щомісяця. 

М. Нагорна 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету                       оригінал підписано   Анатолій БУРМЕНКО  
 

 

 

 

 

 

 



  Додаток 12  

                                     Затверджений розпорядженням  
                                                                 селищного голови від 28.05.2021 року № 176 –од 

 

 ПЛАН 

роботи відділу соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності виконавчого 
комітету Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області 

на червень   2021 року 

 

№ Назва заходу Термін 
проведення   

Відповідальні за 
виконання  

1  Розгляд звернень  та кореспонденції  Постійно Лебеденко А.С. 
2 Прийом громадян, співпраця з працівниками 

структурних підрозділів, комунікація з 
представниками бізнесу 

Постійно Лебеденко А.С., 
Шевченко Є.В., 
Мандач К.О. 

3 Проведення нарад з керівником За потребою Лебеденко А.С., 
Шевченко Є.В., 
Мандач К.О. 

4 Робота в робочій групі по розробці проєкту плану 
СЕР до 2025 року та плану заходів до Стратегії  
розвитку Старосалтівської  територіальної 
громади   

Протягом 
місяця 

Лебеденко А.С., 
Шевченко Є.В., 
Мандач К.О. 

5 Робота по підготовці та проведення круглого 
столу «Туристичний бізнес та влада. Напрямки 
співробітництва»     

До 02.06.2021 Лебеденко А.С., 
Шевченко Є.В., 
Мандач К.О. 

6 Робота над грантовою заявкою по 
мікрофінансуванню від Міністерства закордонних 
справ Естонії 

До 30.06.2021  Лебеденко А.С. 
Шевченко Є.В., 
Мандач К.О. 

7 Опрацювання грантових можливостей Постійно Мандач К.О. 
8 Робота в робочій групі з Бюджету участі громади   Протягом 

місяця  
Лебеденко А.С., 
Шевченко Є.В., 
Мандач К.О. 

9  Участь в онлайн-семінарах щодо грантових 
можливостей та підвищення своїх компетенцій в 
професійній діяльності 

Згідно 
окремого 
графіку  

Лебеденко А.С., 
Шевченко Є.В., 
Мандач К.О. 

10 Роботи з реалізації проекта-переможця конкурсу 
проектів “Разом в майбутнє” Харківської обласної 
ради “Упорядкування полігону ТПВ 
-  забезпечення епідемічного благополуччя 
населення та екологічної безпеки на території 
Старосалтівської селищної ради”. 
 

Протягом 
місяця 

Лебеденко А.С 

11 Робота над грантовою заявкою від Посольства 
Словацької республіки 

До 30.06.2021 Шевченко Є.В., 
Мандач К.О. 

12 Проведення апаратних нарад  Щопонеділка  Лебеденко А.С. 
13 Робота над грантовою заявкою до Швейцарського 

бюро співробітництва в Україні 
До 15.06.2021  Мандач К.О. 

14 Робота з вхідними документами від департаменту 
АПК 

Протягом 
місяця 

Шевченко Є.В. 

15 Підготовка пропозицій селищному голові щодо 
заохочення персоналу за підсумками роботи за 
місяць  

На 23.06.2021  Лебеденко А.С. 

16 Моніторинг та контроль за роботою підлеглих  Постійно  Лебеденко А.С. 



17 Робота над грантовою заявкою «Море 
можливостей» 

Протягом 
місяця 

Лебеденко А.С., 
Шевченко Є.В., 
Мандач К.О. 

18 Розробка плану роботи на липень 2021 року  До 27.06.2021  Лебеденко А.С. 
 

 

 

Керуючий справами (секретар)  
виконавчого комітету                          оригінал підписано  Анатолій БУРМЕНКО  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Додаток 13  

                                     Затверджений розпорядженням  
                                                                 селищного голови від 28.05.2021 року № 176 –од 

 

 ПЛАН 

роботи  відділу соціального захисту населення 

Старосалтівської селищної ради 

на червень 2021 року 

 

№п/п Зміст заходу Термін 
виконання 

Відповідальний за 
виконання 

1. Забезпечення виконання рішень 
селищної ради, виконавчого 
комітету, розпоряджень голови, що 
відносяться до компетенції відділу 

постійно спеціалісти відділу 

2. Прийом громадян та проведення 
роз’яснювальної роботи з питань, які 
є в повноваженнях відділу 

постійно спеціалісти відділу 

3. Приймання заяв і необхідних 
документів для забезпечення 
технічними та іншими засобами 
реабілітації; 
здійснювати видачу направлень на 
виготовлення протезно-

ортопедичних виробів та технічних 
засобів реабілітації 

постійно спеціалісти відділу 

4. Здійснювати прийом заяв та 
необхідних документів для  
організації санаторно-курортного 
лікування осіб з інвалідністю та 
учасникам бойових дій 

постійно спеціалісти відділу 

6. Організація оздоровлення і 
відпочинку дітей, які потребують 
особливої уваги та підтримки, в 
дитячих центрах «Артек» і «Молода 
гвардія» 

постійно Янова О.А. 

7. Надання компенсації за послуги 
зв’язку ПАТ «Укртелеком» 
пільговим категоріям населення 

протягом 
місяця 

спеціалісти відділу 

8. Заключення договорів з санаторіями 
« Курорт «Березівські мінеральні 
води» та «Клінічний санаторій 
«Роща» на відпочинок осіб пільгових 
категорій 

по мірі 
надходження 
черги 

Цибуковська Н. О. 

9. Надання одноразової матеріальної 
допомоги згідно Комплексної 
програми соціального захисту 
населення Старосалтівської 
селищної ради 

по мірі 
надходження 
звернень 

спеціалісти відділу 

10. Проведення обрахунків та прийняття 
рішень про надання соціальної 
допомоги 

по мірі 
надходження 
звернень 

спеціалісти відділу 



11. Забезпечення виплати грошової 
компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги 

постійно Струк В.І. 

12. Надання інформації управлінню, 
департаменту соціального захисту 
населення згідно запитів 

постійно Цибуковська Н. О. 

13. Приймання заяв та документів для 
виплати допомоги на поховання УБД 

за 
зверненням 

спеціалісти відділу 

14. Видача посвідчень батьків і дітей 
багатодітної сім’ї 

за 
зверненнями 

Янова О.А. 

15. Оформлення необхідної 
документації, журналів відповідно 
до повноважень 

постійно спеціалісти відділу 

16. Участь в круглих столах, вебінарах постійно спеціалісти відділу 

 

Заступник селищного голови  
з питань діяльності виконавчих органів ради  оригінал підписано  Людмила ШТРИКУН   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 14  

                                    Затверджений розпорядженням  
                                                                 селищного голови від 28.05.2021 року № 176 –од 

 

План  роботи   
на  червень  2021р  старости  Гонтарівського  старостинського  округу 

Шаповалова Юрія Івановича  
 № 

п/п 

 Заходи Відповідальні Термін 
виконання 

Відмітка про 
виконання  

1. 

 

Участь в апаратних нарадах при 
селищному голові 

Староста 
округу 

На  
протязі 
місяця 

 

 

2. 

 

 

Прийом громадян  
Староста 
округу 

На  
протязі 
місяця 

 

 

 

3. 

 

Робота з документами , видача довідок  Староста 
округу 

Спеціаліст  

На  
протязі 
місяця 

 

 

4. 

 

 

 

Підготовка та подання документів до 
виконавчого комітету селищної ради  
 

Староста 
округу 

Спеціаліст 

На  
протязі 
місяця 

 

 

5. 

Участь в засіданні виконавчого 
комітету  

 

Староста 
округу 

На  
протязі 
місяця 

 

6.  Участь в  пленарному засіданні 
селищної ради  

Староста 

округу, 
спеціаліст  

На  
протязі 
місяця 

 

7. Проведення роз’яснювальної роботи, 
щодо недопущення  спалювання сухої 
трави, сміття та інш. 

Староста 
округу 

На  
протязі 
місяця 

 

8. Моніторинг за станом довкілля , 
об’єктів інфраструктури , громадського 
порядку  

Староста 
округу 

На  
протязі 
місяця 

 

9. 

 

 

 

Виконання доручень голови, рішень 
селищної ради та її виконавчого 
комітету  

Староста 

округу, 
спеціаліст 

 

На  
протязі 
місяця 

 

 

Заступник селищного голови  
з питань діяльності виконавчих органів ради  оригінал підписано  Людмила ШТРИКУН   

 

 

 



Додаток 15  

                                    Затверджений розпорядженням  
                                                                 селищного голови від 28.05.2021 року № 176 –од 

 

План  роботи   
на  червень 2021р  старости  Зарічненського  старостинського  округу 

Форова Миколи Васильовича  
 

№ 

п/п 

 Заходи Відповідальні Термін 
виконання 

Відмітка про 
виконання  

1. 

 

Участь в апаратних 
нарадах при селищному 
голові 

Староста округу На  протязі 
місяця 

 

 

2. 

 

 

Прийом громадян  
Староста округу На  протязі 

місяця 

 

 

3. 

 

Робота з документами , 
видача довідок  

Староста округу 

 

На  протязі 
місяця 

 

 

4. 

 

 

Підготовка та подання 
документів до 
виконавчого комітету 
селищної ради  
 

Староста округу 

Спеціаліст 

На  протязі 
місяця 

 

 

5. 

Участь в засіданні 
виконавчого комітету  

 

Староста округу 

На  протязі 
місяця 

 

6.  Участь в  пленарному 
засіданні селищної ради  

Староста округу, 
спеціаліст  

На  протязі 
місяця 

 

7. Проведення 
роз’яснювальної 
роботи, щодо 
недопущення  
спалювання сухої трави, 
сміття та інш. 

Староста округу На  протязі 
місяця 

 

8. Моніторинг за станом 
довкілля , об’єктів 
інфраструктури , 
громадського порядку  

Староста округу На  протязі 
місяця 

 

9. 

 

 

 

Виконання доручень 
голови, рішень 
селищної ради та її 
виконавчого комітету  

Староста округу, 
спеціаліст 

 

На  протязі 
місяця 

 

 

 

  

Заступник селищного голови  
з питань діяльності виконавчих органів ради  оригінал підписано  Людмила ШТРИКУН   
 

 

 

 



Додаток 16  

                                   Затверджений розпорядженням  
                                                                 селищного голови від 28.05.2021 року № 176 –од 

 

План  роботи   
на  червень  2021р  старости  Шестаківського  старостинського  округу 

Стеблянко Геннадія Вікторовича   
 

№ 

п/п 

 Заходи Відповідальні Термін 
виконання 

Відмітка про 
виконання  

1. 

 

Участь в апаратних 
нарадах при селищному 
голові 

Староста округу На  протязі 
місяця 

 

2. 

 

 

Прийом громадян  
Староста округу На  протязі 

місяця 

 

3. 

 

Робота з документами , 
видача довідок  

Староста округу 

 

На  протязі 
місяця 

 

4. 

 

 

Підготовка та подання 
документів до 
виконавчого комітету 
селищної ради  
 

Староста округу 

Спеціаліст 

На  протязі 
місяця 

 

5. Участь в засіданні 
виконавчого комітету  

 

Староста округу 

На  протязі 
місяця 

 

6.  Участь в  пленарному 
засіданні селищної ради  

Староста округу, 
спеціаліст  

На  протязі 
місяця 

 

7. Проведення 
роз’яснювальної 
роботи, щодо 
недопущення  
спалювання сухої трави, 
сміття та інш. 

Староста округу На  протязі 
місяця 

 

8. Моніторинг за станом 
довкілля , об’єктів 
інфраструктури , 
громадського порядку  

Староста округу На  протязі 
місяця 

 

9. 

 

 

 

Виконання доручень 
голови, рішень 
селищної ради та її 
виконавчого комітету  

Староста округу, 
спеціаліст 

 

На  протязі 
місяця 

 

 

  

Заступник селищного голови  
з питань діяльності виконавчих органів ради  оригінал підписано  Людмила ШТРИКУН   
 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Додаток 17  

                                                                   Затверджений розпорядженням  
                                                              селищного голови від 28.05.2021 року № 176 –од 

 

 

ПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ 

ЗАСТУПНИКА СЕЛИЩНОГО  ГОЛОВИ З  
З ПИТАНЬ  ДІЯЛЬНОСТІ  ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ  РАДИ 

НА ЧЕРВЕНЬ  2021 РОКУ 

       

№ 

 

Назва завдання Термін 

виконання 

1. Розгляд звернень  та кореспонденції, відповіді на 
листи та запити. 

 постійно 

2. Проведення  апаратних нарад щопонеділка 

3. Участь у вебінарах За окремим графіком 

4.  Прийом громадян  постійно 

5. Участь в заходах до Дня захисту  дітей  01.06.2021 року 

 

6. Організація та   проведення круглого столу 
«Туристичний бізнес та влада. Напрямки 
співробітництва» 

02.06.2021 року 

7. Контроль  проведення заходів по закладам 
культури 

протягом місяця 

8. Моніторинг та контроль роботи  по закладам 
освіти 

протягом місяця 

9. Контроль роботи  відділу  соціального захисту  протягом місяця 

10. Контроль  за роботою  служби  в справах дітей. протягом місяця 

11. Моніторинг та контроль роботи  КНП 
«Старосалтівський  центр первинної медико-

санітарної допомоги Старосалтівської селищної 
ради» 

протягом місяця 

12. Надання  практичної допомоги  підпорядкованим 
підрозділам 

постійно 

13. Реєстрація  актів  цивільного  стану протягом місяця 

14. Участь у роботі виконавчого  комітету 17.06.2021 року 

15. Участь у роботі постійних комісій селищної ради За  окремим графіком 



16. Участь у роботі пленарних засідань сесій селищної 
ради 

За  окремим графіком 

17. Виконання  доручень селищного голови постійно 

18. Оформлення документів щодо отримання доступу 
до єдиного реєстру щодо реєстрації актів 
цивільного стану. 

До 20.06.2021 року. 

19. Розробка плану роботи  на  липень  2021 року До 29.06.2021 року 

        

 

 

 

Заступник селищного голови  
з питань діяльності виконавчих органів ради  оригінал підписано  Людмила ШТРИКУН   
 

 

 



                                                                                                 Додаток 18  

                                                                                                                                   Затверджений розпорядженням  
                                                                                                                                                               селищного голови від 28.05.2021 року № 176 –од 

 

План роботи на червень 2021 рік 

старости Молодівського старостинського округу Старосалтівської селищної ради 

Івакіної  Тетяни Миколаївни  
 

№ з/п Назва напрямів та заходів, 

програми 

Строки 

виконання 

Виконавці Очікувані 
результати 

1.  Здійснення прийому громадян:  
 забезпечення їх прав і законних інтересів у сфері соціального 

захисту; 

 допомога жителям у наданні заяв та індивідуальних 
документів до ОМС з метою отримання методичної допомоги 
та задоволенні їхніх потреб. 

За графіком Староста Задоволення 
потреб громадян 

2.  Участь у робочих нарадах, комісіях, виконавчому комітеті, 
пленарному засіданні 

За графіком Староста Представництво та 
захист інтересів 
жителів округу в 
органах місцевого 
самоврядування.  

3.  Робоча нарада старости з працівниками та керівниками установ 
округу, з депутатами округу з метою:  

 визначення основних пріоритетних напрямів розвитку округу; 
 благоустрій округу; 

 

Червень Староста, 
працівники та 
керівники установ, 

депутати округу 

Визначення 
проблем та 
пріоритетних 
завдань 

4.  Робоча нарада старости з працівниками БК, бібліотеки з метою: 

 підготовка заходів до червневих свят на території округу 

 

Червень  Староста, 
директор БК, 
завідуюча бібліотеки 

Підвищення рівня 
культури населення 

 

5.  Моніторинг надання медичних послуг населенню. 
Інформування та роз’яснення населенню Про заходи протидії 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та захисту всіх 
систем життєдіяльності від негативних наслідків пандемії. 

Червень  Староста, 
сімейна медсестра 
ФАП 

Підвищення рівня 
охорони здоров’я 
населення 

 

6.  Співпраця з КП «Салтівводоканал з питань вивезення ТПВ Червень Староста, 
КП «Салтів- 

водоканал» 

Збереження 
навколишнього 
середовища 



7.  Забезпечення благоустрою населеного пункту Червень Староста,  
КП «Салтів- 

водоканал», 
громадськість 

Покращення 
благоустрою 
населених пунктів 

8.  Урізноманітнення форм роботи з населенням у сфері: 
 патріотичного, культурно-виховного та фізичного розвитку, 

якісне культурне дозвілля  
 забезпечення громадського правопорядку  

Червень Староста,  
дільничні офіцери 
громади 

Правовий захист 
населення 

 

 

 

Заступник селищного голови  
з питань діяльності виконавчих органів ради                                                                                                                           Людмила ШТРИКУН   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Додаток 19  

                                                                                                                                   Затверджений розпорядженням  
                                                                                                                                                               селищного голови від 28.05.2021 року № 176 –од 

 

 

 План роботи на червень  2021 рік 

старости Кирилівського старостинського округу Старосалтівської селищної ради 

Лиман Ірини Дмитрівни   
 

№ 
з/п 

Назва напряму діяльності Заходи  Строки виконання  Джерела 
фінансування і 
орієнтовні обсяги 

 Фактично  що 
виконано 

1 Участь в апаратних 
нарадах при селищному 
голові 
 

  о 8.30 – 9.15 

07.06.21 

14.06.21 

22.06.21 

29.06.21 

  

2 Участь  у  засіданнях 
виконавчого комітету 

 17.06.21   

3 Участь у  пленарних 
засіданнях селищної ради  

 29.06.21   

4 Прийом громадян  Згідно  графіку 
роботи старост 

  

5 Підготовка документів, 
інформації , що 
подаються до  селищної 
ради 

 Протягом  місяця   

6 Внесення пропозицій, 
листів щодо бюджету 
с/ради в частині програм 
(закупівля), що 
реалізуються на території 
округу 

Сміттєві урни в кількості 5 шт,  
 

Договір  на обстеження  та заміну лічильника 
вуличного  освітлення  ТП 287                                    
с. Москалівка 

 

Придбання матеріалів для проведення 
косметичного ремонту в адмінбудівлі, кімн. 1, 
кімн.2 (шпалери, клей, фарба для підлоги) 

До  09.06.21 6 095,00 грн 

 

2 000.00 грн 

 

 

 

За наявності коштів 

 Не виконано 

 

Не виконано 



7 Підготовка та подання 
документів до 
виконавчого комітету  
селищної ради 

Прийом  заяв від мешканців на одноразову  
матеріальну допомогу, обстеження  побутових 
умов і складання  актів   

До  09.06.21   

8 Погодження проектів 
рішень, участь в 
засіданнях постійних 
депутатських засіданнях 

Бюджетна комісія – поточний ремонт дороги 
вул.. Бузкова с. Кирилівка 

 

Земельна комісія 

10.06.21 

 

 

11.06.21 

 Не виконано 

9 Моніторинг підготовки  і 
привітання при 
проведенні свята до Дня 
захисту дітей 

 01.06.2021 Подарунки за 
власні кошти, або  
при залученні 
спонсорів 

 

10 Привітання  при 
проведенні свята 
«Випуск-2021» ЗДО 
«Зернятко» 

 04.06.21 Подарунки за 
власні кошти, або  
при залученні 
спонсорів 

 

11 Моніторинг за станом 
довкілля, об’єктів 
інфраструктури, 
громадського 
правопорядку 

Обстеження  світлових точок вуличного 
освітлення ,  
Заміна ламп  
 

Покіс від бур’янів територій  комунальної 
власності  
 

Складання калькуляції та тарифи  для 
мешканців по вивезенню сміття працівниками 
«Салтівводоканал» 

 

Видалення порослі, кронування аварійних дерев 
на території округу працівниками 
«Салтівводоканал» 

 

Протягом місяця  

Кошти с/ради 

Спонсор.допомога 

 

За наявності 
працівника по 
благоустрою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не виконано 

12 Взаємодія з  Органами 
самоорганізації населення  
«Громадська дія»                  
вул.. Центральна,   
«Добробут» вул.. 
Молодіжна 

Покіс від бур’янів  прибудинкових територій, 
 

Протягом місяця Мешканці вулиць  



13 Моніторинг за  
дотриманням прав і 
законних інтересів 
жителів сел.  сфері 
соціального захисту, 
культури, освіти, спорту, 
туризму, житлово-

комунального 
господарства, реалізації 
права на працю, медичну 
допомогу. 

 

Виконання  нотаріальних дій 

(заповіти, доручення); 
Вивчення програмного забезпечення  
«Соціальна програма» 

Оформлення субсидій на тверде паливо 
мешканцям округу. 

Протягом місяця   

14 Інші напрями роботи, що 
виконуються за 
дорученням голови ради 
та її виконавчого 
комітету. 

Обговорення з мешканцями  та внесення 
пропозицій до Стратегії сталого розвитку 
Старосалтівської ТГ 

 

Оформлення підписки на періодичні видання 

 

Робота з  програмою «Сільрада-облік» 

 

Складання плану роботи на   місяць 

 

За планом 

 

 

 

До 10.06.21 

 

Протягом місяця 

 

щомісяця 

 

 

 

 

Кошти с/ради 

 

 

Заступник селищного голови  
з питань діяльності виконавчих органів ради                                                                                                                           Людмила ШТРИКУН   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                               Додаток 20  

                                                                                                                                   Затверджений розпорядженням  
                                                                                                                                                               селищного голови від 28.05.2021 року № 176 –од 

 

План  роботи 

в.о. старости  Хотімлянського старостинського  округу Старосалтівської  селищної  ради Андруха  І.М.  на  червень  2021року 

             
 

№ 

з/п 

    Назва напрямів  та  заходів, 
                    програми 

Строки  
виконання 

      Виконавці               Очікувані  
             результати 

  1  Здійснення прийому громадян: 
- забезпечення їх прав і законних  

інтересів у сфері соціального 
захисту; 

- допомога жителям у наданні  заяв 
та           індивідуальних документів 
до ОМС з метою отримання 
методичної допомоги та 
задоволенні їхніх потреб. 

 За графіком  В.п.старости      Задоволення потреб 

     громадян                  

  2 Моніторинг надання медичних послуг 
населенню. 
Інформування та роз’яснення населенню 
Про заходи протидії  поширенню 
коронавірусної  хвороби (GJVID-19)та 
захисту всіх систем життєдіяльності від 
негативних наслідків пандемії 

червень в.п.старости, молодша медсестра 
ФП 

Підвищення рівня охорони здоров’я 
населення 

  3 - Співпраця з КП «Салтівводоканал  
з питань стабільного  
водопостачання населення та 
вивезення ТПВ 

червень  в.п.старости, КП «Салтівводоканал» Збереження навколішнього 
середовища 

  4 Організація проведення громадських робіт 
по наведенню належного санітарного 
порядку в місцях загального користування 

червень в.п.старости Покращення санітарного стану в 
населених  пунктах 

 

                 

Заступник селищного голови  
з питань діяльності виконавчих органів ради                                                                                                                           Людмила ШТРИКУН   
 


