
 

 

УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

07 квітня 2021 року                                смт Старий Салтів                        № 132  - ОД 

    

Про Порядок громадського обговорення  
проєкту Плану соціально-економічного розвитку Старосалтівської 

об’єднаної територіальної громади до 2025 року  та  Детального  плану 

заходів (середньострокова перспектива  до 2026 року )  з реалізації Стратегії   
сталого розвитку Старосалтівської об’єднаної територіальної громади на 

2018- 2026 р. 
 

        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 , відповідно до  Методичних рекомендацій щодо формування і 
реалізації прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку 
об'єднаної територіальної громади затверджених Наказом Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України 30.03.2016  № 75,  керуючись вимогами статей 13, 42, 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою врахування думки 
громадськості щодо визначення перспективних напрямів економічного та 
соціального розвитку  Старосалтівської територіальної громади, у зв’язку з 
необхідністю проведення громадського обговорення проєкту Плану соціально-

економічного розвитку Старосалтівської об’єднаної територіальної громади до 
2025 року (далі – План СЕР)   та  Детального  плану заходів (середньострокова 
перспектива  до 2026 року )  з реалізації Стратегії   сталого розвитку 
Старосалтівської об’єднаної територіальної громади на 2018- 2026 р. (далі – План 
заходів Стратегії) затвердити наступний Порядок обговорення проєкту Плану СЕР 
та проєкту Плану заходів Стратегії  Старосалтівської територіальної громади: 

 

1. Загальному відділу селищної ради (Гордієнко К.В.) розмістити проєкт 
Плану СЕР та проєкт  Плану заходів Стратегії   на веб-сайті громади 

(http://stsaltiv.gov.ua) та мережі Фейсбук на сторінці Старосалтівської  
територіальної громади для громадського обговорення . 
2. Відділу соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності 
(Лебеденко А.С.) роздрукований варіант  проєкту Плану СЕР та проєкту  Плану 
заходів Стратегії     розмістити на інформаційних стендах у приміщенні селищної 
ради смт Старий Салтів, вул. Перемоги, буд.15, також у адміністративних 

 

http://stsaltiv.gov.ua)/


будівлях селищної ради  в  с. Молодова, с. Шестакове, с. Гонтарівка, с. Хотімля, с. 
Кирилівка та у будівлі сільського будинку культури с. Зарічне.  
3. Затвердити форму формуляру для зауважень, пропозицій та доповнень   до   
проєкту Плану СЕР та проєкту  Плану заходів Стратегії   (Додаток №1) . 

4. Загальному відділу селищної ради (Гордієнко К.В.)  до 14.04.2021 року 
розробити  та розмістити  офіційному сайті Старосалтівської селищної ради 
електронну форму для  зауважень, пропозицій та доповнень  до  проєкту Плану 
СЕР та проєкту  Плану заходів Стратегії. 
5.  В період з 14.04.2021р. по 20.05.2021р. на території Старосалтівської 
селищної громади  провести  громадське обговорення проєкту Плану СЕР   та 
проєкту Плану заходів Стратегії   .    
6.  Визначити відповідальних  та контактних осіб для прийняття зауважень, 
пропозицій та доповнень до проєктів Плану СЕР та  Плану заходів Стратегії, а 
саме:                                                                                                                                                                                            
-  Гордієнко К.В.  ( начальник загального відділу) за всі  електронні звернення на 
офіційний сайт  громади та електронну скриньку селищної ради ;                                                       
- Нагорна М.М. (начальник відділу ЦНАП)  за всі  звернення до селищної ради  ;            

- Форов М.В. (староста ) за  звернення  в селах  Зарічне, Березники, Метайлівка ;                              
- Івакіна Т.М. (староста ) за   звернення  в селі Молодова ;                               
- Стеблянко Г.В. (староста ) за звернення  в селах Шестакове та Федорівка;                                   
- Шаповалов Ю.І. (староста) за звернення в селах  Гонтарівка,  Томахівка,  
Вишневе,  Дідівка,  Паськівка,  Радькове,  Середівка,  Широке;            

-  Кучма О.І. (староста) за звернення в селах Хотімля,  Перківка;                                                        
-   Лиман І.Д. (староста) за звернення  в селах Кирилівка, Москалівна, Погоріле . 
7. Відповідальним особам,  зазначеним в   пункті 6 цього розпорядження,  з 
14.04.2021 року  по 18.05.2021 року  включно  забезпечити  прийом зауважень, 
пропозицій та доповнень до проєкту Плану СЕР та проєкту  Плану заходів 
Стратегії від мешканців та мешканок громади   через офіційний сайт громади, 
через електронну пошту за адресою sr-saltiv@meta.ua , через поштові скриньки та 
особистий прийом громадян/нок.    
8. Провести 20.05.2021 року о 13.00 в приміщенні селищного будинку 
культури (смт Старий Салтів , вул. Перемоги, 21)  публічну консультацію з 
мешканками/цями  громади у формі громадських слухань  щодо обговорення 
проекту  Плану СЕР та проєкту  Плану заходів Стратегії. 
9.   Загальному відділу селищної ради (Гордієнко К.В.) розмістити інформацію 
про проведення  публічних консультацій  з громадського обговорення проєкту 
Плану СЕР та проєкту  Плану заходів Стратегії  у ЗМІ –  газеті «ХЛІБОРОБ», на 
офіційному на веб-сайті громади (http://stsaltiv.gov.ua) та мережі Фейсбук . 

10. Старостам (Форов М.В., Івакіна Т.М., Стеблянко Г.В., Шаповалов Ю.І., 
Кучма О.І., Лиман І.Д. ) та  загальному відділу (Гордієнко К.В.) розмістити 
оголошення про проведення зустрічей у багатолюдних місцях у всіх населених 
пунктах Старосалтівської територіальної громади. 
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11. Відповідальним особам визначеним в пункті 6 цього Розпорядження 
приймати звернення  від громадян в письмовому вигляді згідно форми формуляра 
та з обов'язковим зазначенням контактів  ( для зворотного зв’язку). 
12. 21.05.2021р. провести нараду Робочої групи з розробки проекту Плану СЕР 
та проекту Плану заходів Стратегії . 
13. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету( Бурменко А.В.) 
довести вимоги даного розпорядження до виконавців. 
14. Контроль  за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

     Старосалтівський селищний голова  оригінал підписано  Е.П.Коновалов 

                                                                                           
 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                         
Додаток № 1  до                    
розпорядження селищного  
 голови  від   07.04.2021 року  

                                                                                                                        №  132 - 0Д 

 

Формуляр 

зауважень, пропозицій  та доповнень до проєкту Плану соціально-економічного 
розвитку Старосалтівської об’єднаної територіальної громади до 2025 року  та  

Детального  плану заходів (середньострокова перспектива  до 2026 року )  з 
реалізації Стратегії   сталого розвитку Старосалтівської об’єднаної територіальної 

громади на 2018- 2026 р 

 

Стратегічна ціль, 
операційна ціль, 
завдання 

Ваші зауваження Пропозиції, доповнення 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

П.І.Б. _________________________________________________________________ 

Вік  __________________________   Стать _________________________________ 

№ тел._______________________   електронна адреса ________________________ 

(поштова  адреса)  
_______________________________________________________ 

Дата ____________________  
 

Даю  згоду на обробку своїх персональних даних.  
                                       

                                         ___________           ______________________                 

                                          / підпис/                   /Прізвище, ініціали/ 
 


