
ПРОЕКТ

УКРАЇНА

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВОВЧАНСЬОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_̂_____- СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від « 25» березня 2019 року емт Старий Салтів №

« Про обрання для удосконалення в рамках Програми DOBRE другої 
пріоритетної послуги та затвердження складу робочої групи»

Враховуючи узагальнені результати опитувань мешканців Староеалтівеької ОТГ, 
отримання підтримки в рамках Програми DOBRE а також враховуючи рішення комітету 
Староеалтівеької ОТГ від 21.03.2019 року шодо обрання для удоеконалення в рамках 
Програми DOBRE пріоритетної поелуги, керуючиеь етаттями 26,30,59 Закону України 
« Про місцеве самоврядування в Україні» , висновками постійної депутатської комісії з 
питань комунальної власності та житлово-комунального господарства Старосалтівська 
селищна рада :

ВИРІШИЛА:

1. Вибрати для удосконалення в рамках Програми DOBRE пріоритетну послугу 
« Вуличне освітлення, в межах компетенції Старосалтівській об’єднаної територіальної 
громади» (далі -  послуга)
2. Для розробки Плану удосконалення (покращення) послуги та одержання підтримки 
в рамках Програми DOBRE утворити відповідну робочу групу та затвердити її склад (Далі 
-  робоча група) (Додаток № 1).
3. Затвердити графік засідання робочої групи (Додаток 2).
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Постійну депутатську комісію 
Староеалтівеької селищної ради з питань комунальної власності та житлово-комунального 
господарства Новікову Н.М..

Старосалтівський селищний голова Е.П. Коновалов



ПРОТОКОЛ
засідання робочої групи щодо обрання пріоритетної послуги

смт Старий Салтів 21.03.2019 року

Присутні Коновалов Едуард Павлович, Бурменко Анатолій
Володимирович, Дегтярьов Микола Миколайович, Струк Валентина 
Василівна, Гордієнко Костянтин Вікторович, Маймулін Максим 
Сергійович, Леонець Антон Русланович, Кальницька Яніна Станіславівна, 
Кучма Олександр Іванович, Шаповалов Юрій Іванович, Житник Любов 
Анатоліївна, Івакіна Тетяна Миколаївна, Новікова Наталія Миколаївна .

Слухали: селищного голову Коновалова Еду ар да Павловича по 
компоненту покращення послуг в рамках Програми ООВКЕ. Для 
визначення пріоритетної послуги запропоновано перелік послуг, що 
визначені громадянами Старосалтівської ОТЕ за результатами опитувань в 
рамках Програми ООВКЕ, а саме вуличне освітлення, первина медицина, 
водопостачання , щкільна та дощкільна освіта .

Виступи: заступник селищного голови Бурменко Анатолій
Володимирович , тож всі наголосили на необхідності удосконалення 
послуги з водопостачання і вибору даної послуги, як пріоритетної.

Вирішили: вибрати пріоритетною послугою « Вуличне освітлення», для 
якої буде розроблятися план покращення послуги та одержано підтримку в 
рамках Програми ООВКЕ. Винести на сесію Старосалтівської ОТЕ питання 
щодо затвердження даної пріоритетної послуги та відповідної робочої 
групи.

Одержано підтримку в рамках Програми ПОВКЕ

ПІБ та підписи присутніх :

Коновалов Едуард Павлович 
Бурменко Анатолій Володимирович 
Дегтярьов Микола Миколайович 
Струк Валентина Василівна 
Гордієнко Костянтин Вікторович 
Маймулін Максим Сергійович 
Леонець Антон Русланович 

альницька Яніна Станіславівна 
Кучма Олександр Іванович 
Шаповалов Юрій Іванович 

итник Любов Анатоліївна 
вакіна Тетяна Миколаївна 

ан Ірина Дмитрівна 
вікова Наталія Миколаївна



Додаток 1
Затверджено рішенням ____сесії

VII скликання №
від « ___» березня 2019 року

РОБОЧА ГРУПА
Назва Посада/Організація Примітки

1 Коновалов Едуард Павлович Г олова Голова

2 Бурменко Анатолій 
Володимирович

Заступник голови ОТГ

3 Дегтярьов Микола Миколайович Директор КП «Салтів водоканал»

4 Струк Валентина Василівна Начальник відділу бюджетного забезпечення та 
бухгалтерського обліку

5 Гордієнко Костянтин Вікторович Начальник загального відділу , відповідальний 
за комунікацію та зв’язки з громадськістю

6 Маймулін Максим Сергійович Начальник відділу земельних ресурсів на 
житлово-комунального господарства

7 Леонець Антон Русланович Представник молодіжної ради За згодою

8 Кальницька Яніна Станіславівна Представник громадської організації «ДОБРІ
ДІЇ»

За згодою

9 Лиман Ірина Дмитрівна Староста Кирилівського округу

10 Кучма Олександр Іванович Староста Хотімлянського округу

11 Шаповалов Юрій Іванович Староста Гонтарівського округу

12 Житник Любов Анатоліївна Староста Шестаківського округу

І З Івакіна Тетяна Миколаївна Староста Молодівського округу

14 Новікова Наталія Миколаївна Депутат селищної ради, голова депутатської 
комісії 3  питань комунальної власності та 
житлово -комунального господарства

За згодою



Додаток 2

затверджено рішенням ____сесії

VII скликання № ____

від « ___» березня 2019 року

ГРАФІК ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ

№ Дата засідання Перелік питань Примітки

1 30,03.2019 Проведення базового дослідження ,

2 15,04,2019 Визначення проблемних питань. 
SWOT аналіз.

3 30.04.2019 Бачення послуги в громаді та визначення 
стратегічних та операційних цілей

4 10.05.2019 Розробка плану дій з реалізацією плану, 
послуги. Визначення якісних, кількісних 
результатів та індикаторів оцінки

5 20.05.2019 Моніторинг та оцінка

6 31.05,2019 Розробка переліку проектів , визначення 
пріоритетності проектів

7 14,06,2019 Розробка проектних заявок



УКРАЇНИ
СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ХЕУІІ СЕСІЯ СКЛИКАННЯ 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ №

Від 25 березня 2019 року
« Про внесення змін до штатного розпису на 2019 рік по 
Старосалтівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 
Старосалтівської селищної ради »
Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», ст.26, 59 Закону 
України « Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про освіту». 
Інструкцією № 102 « Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» , 
затвердженої Наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року №102, 
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року №1096 « Про встановлення 
розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності». Постанова Кабінету Міністрів 
України від 14.02.2018 року №72 «Про внесення змін у додатку від 25 серпня 2004 року 
№1096, враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань бюджету 
Старосалтівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. В зв’язку зі змінами в тарифікації, проведенням атестації педагогічних 
працівників, зі змінами посадового окладу по Старосалтівській загальноосвітній 
школі внести зміни та затвердити штатний розпис на 22.02.2019 рік на освіту у 
кількості 83,25 штатних одиниць з місячним фондом оплати праці 
542695,91 грн.(П’ятсот сорок дві тисячі шістсот дев’яносто п’ять грн 91 коп.).

2. Передбачити в бюджеті селищної ради на 2019 рік надбавку за вислугу років в 
розмірі 10-30%, за престижність у розмірі 20% , за педагогічне звання.

3. Передбачити в бюджеті селищної ради на 2019 рік доплату: за перевірку 
зошитів, за класне керівництво в розмірі 12,5%-25% від посадового окладу, за 
завідування кабінетом в розмірі 10%-15%, за проведення позакласної роботи в 
розмірі 10% від посадового окладу.

4. Передбачити в бюджеті селищної ради на 2019 рік доплату за роботу в 
інклюзивному класі в розмірі 20% .

5. Передбачити в бюджеті селищної ради на 2019 рік доплату за бібліотечний фонд 
в розмірі 15%, за особливі умови праці в розмірі 1%, за ведення бібліотеки 10% 
від посадового окладу

6. Передбачити в бюджеті селищної ради на 2019 рік доплати за шкідливі умови 
праці в розмірі 10%-12% від посадового окладу.

7. Передбачити в бюджеті селипщої ради на 2019 рік доплату сторожам та 
опалювачам за роботу в нічний час в розмірі 40% від посадового окладу.

8. Надавати працівникам освіти матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі 
посадового окладу.

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань бюджету ( Тимофеев В.І.).

Старосалтівський селищний голова Е.П.Коновалов



Погоджено

Начальник відділу освіти, молоді та спорту 

СтаросвлтіасиоІ селищної ради
І.М. Глазунова

• ___________________2019 рік

•ід »  01.2002 ро<уНд57

Затверджую

Штат в кільності вЗ,25 ішатних одиниць 

з місячним фондом заробітної плати $42695,91 фн 
Старосвптпський селищний голова

________________________Є.П. Коновалов

’ ______________________________ 2̂019 рік
Штатний розпис

СтаросалтівськоТ загальноосвітньої школи І-ІІІ Ступенів 
22.02.2019 р.
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Директор школи 1210,1 - 1 5896,00 5896,00 589,60 1179,20 7664,80 76648,00
Заступник директора з навчально*виховноі 
роботи 1210.1 - 1 5601,20 5601,20 1680,36 1120,24 8401,80 84018,00
заступник директора з виховної роооти — Ш В — 0,5 5601,20 2800,60 840,18 560,12 4200,90 42009,00
Завідувач ф ілії 1210 - 0,5 4649,00 2324,50 697,35 464,90 3486,75 34867,50
Педагог • організатор 2359,2 24313 1 4162,40 4162,40 832,48 4994,88 49948,80
Керівник гуртка 1229,6 24622 1,625 3818,70 6205,39 1007,04 1241,09 8453,52 84535,20
Практичний психолог 2445 0,5 5113,90 2556,95 767,09 511,39 3836,43 38354,30
Соціальний педагог 2340 24314 0,5 4162,40 2081,20 208,12 416,24 2705,56 27055,60
Вчитель 2331 34,08 4947,22 168601,28 44660,14 33720,26 4017,08 14650,28 19735,48 10842,04 5359,35 511,39 302097,30 3020973,00
ьихователь ззд и 20302 3,92 3920,12 15366,86 3194,17 3073,36 21634,39 216343,90
Вихователь (асистент вчителя) 3340 0,5 5625,29 2812,65 843,80 562,53 4218,98 42189,80
Асистент вчителя 3340 1.5 4162,40 6243,60 1873,08 1248,72 9385,40 93654,00
Музичний керівник 2455,2 гіііЬ 0,25 3496,00 874,00 262,20 174,80 1311,00 13110,00
інструктор 3 фізкультури 3475 22І5^ 0,125 3323,00 415,38 124,61 83,08 623,07 6230,70
Завідувач бібліотеки 2432.2 20І7І 1 3150,00 3150,00 236,25 31,51 275,63 479.61 4173,00 41730,00
Сестра медична 3231 24ЛЗ 1 3323,00 3323,00 996,90 4319,90 43199,00
Сестра медична з дієтичного харчування 3231 * 0,5 3323,00 1661,50 498,45 2159,95 21599,50
Секретар - друкарка 4115 24̂ 7^ 1 2613,00 2613,00 1560,00 4173,00 41730,00
лаборант 0,5 2613,00 1306,50 780,00 2086,50 20865,00
завідувач господарства т а в — 22124 1.5 2958,00 4437,00 1822,50 6259,50 62595,00
Іиженер-електронік 2144.2 22496 1 2785,00 2785,00 1388,00 4173,00 41730,00
Робітник 3 комплексного обслуговування й 
ремонту будинків 7129 17544 3 2613,00 7839,00 4680,00 12519,00 125190,00
Водій автотранспортних засобів 8322 ' 3 2382,33 7147,06 5372,00 12519,00 125190,00
Кухар 5122 16675 2,5 2267.00 5667,50 680,10 4765,00 11112,60 111126,00
ириоиральник службових приміщень 9132 — т а я ) — 9,75 2094,00 20416,50 1675,20 20270,25 42361,95 423619,50
сторож Л Ї 5 — Іб^бЗ 3 1921,00 5763,00 2305,20 6756,00 14824,20 148242,00
Підсобний робітник 9322 16771 1.8 1921,00 2881,50 345,78 3378,00 6605,28 66052,80
Двірник 9162 11766 1 1921,00 1921,00 2252,00 4173,00 41730,00
Гардеробник 9152 11633 1 1921,00 1921,00 2252,00 4173,00 41730.00
Помічник вихователя 5131 16844 0.8 2613,00 1306,50 130,65 780,00 2217,15 22171,50
комірник 9411 — Т2755— 0.5 1921,00 960,50 1126,00 2086,50 20865,00
Опалювач 9141 12618 4 1921,00 7684,00 3073,60 9008,00 19765,60 79062,40
всього 83,25 308725,51 58479,34 45188,41 31,51 4017,08 14650,28 19735,48 10842,04 275,63 5359,35 511,39 5378,80 2831,73 66669,36 542695,91 5308365,50

Директор школи .Шевченко А.В. Лисаченко Л.В.



ІНФОРМАЦІЯ
в порядку ст. 6 Закону України«Про прокуратуру»

Чугуївською місцевою прокуратурою Харківської області у межах 
повноважень, визначених статтею 131-1 Конституції України, Законом України 
«Про прокуратуру» протягом 2018 року вжито комплекс заходів щодо 
підвищення ефективності прокурорської діяльності у зміцненні законності, 
захисту прав громадян та інтересів держави від неправомірних посягань, 
виконання визначених законом ф ік ц ій  і завдань на території Вовчанського 
району.

У 2018 роціприділено належну увагу головним пріоритетним напрямам 
здійснення прокурорського нагляду у відповідності до вимог Генеральної 
прокуратури України та прокуратури Харківської області.

З цією метою у вказаний період Чугуївською місцевою прокуратурою 
проведено 2 координаційні наради керівників правоохоронних органів, з 
приводу протидії злочинності та корупції,2 засідання постійно діючих робочих 
груп з цих питань, на яких обговорено проблемні питання та розроблено 
відповідні заходи, спрямовані на їх вирішення. Також проведено міжвідомчу 
нараду щодо засідання постійно діючої робочої групи з питань протидії 
нелегальній діяльності автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів, 
виявлення автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів у Вовчанському 
районі.

Протягом рокудвічіпроаналізовано стан злочинності на території 
Вовчанського району та стан досудового слідства у кримінальних провадженнях 
на пріоритетних напрямках діяльнсюті, результати аналітичної роботи були 
використані для покращення координації діяльності правоохоронних органів у 
Вовчанському районі.

Завдяки вжитим заходам на гериторії Вовчанського району протягом 
2018 року відбулося зменшення рівня злочинності.

Протягом 12 місяців 2018 року обліковано 1186 кримінальних 
правопорушень, що на 2,63% менше ніж за аналогічний період 2017 року (1218) 
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Так, у 2018 році до суду направлено 1 обвинувальний акт про 
корупційний злочин, у бюджетній сфері, 1 обвинувальний акт про злочини у 
сфері земельних відносин, 5 обвинувальних актів про злочини за фактами 
незаконної порубки лісу.

Разом з цим, працівниками Вовчанського відділу Чугуївської місцевої 
прокуратури вживалися заходи реагування на порушення вимог кримінального 
процесуального законодавства при проведенні досудового розслідування 
територіальними органами поліції.

Так, протягом 2018 року Вовчанським відділом Чугуївської місцевої 
прокуратури Харківської області відповідно до вимог ст. 36 КПК України 
слідчим СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області надано 533 письмові 
вказівки та скасовано 188 незаконних постанов слідчих СВ Вовчанського ВП 
ГУНП в Харківській області про закриття кримінальних проваджень.

Крім того. Чугуївська місцева прокуратура протягом 2018 року 
принципово реагувала на виявленні порушення при проведенні досудового 
розслідування слідчими СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області. За 
виявленими порушеннями до СУ ГУНП у Харківській області 
направлено4листів щодо усунення порушень вимог КПК України в діяльності 
слідчих Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області, причин та умов, що їм 
сприяли та проведення службових розслідувань, з метою притягнення винних 
осіб до відповідальності.

Вовчанським відділом Чугуївської місцевої прокуратури для розгляду по 
суті направлено до суду 171 кримінальне провадження.

Випадків постановления виправдувальних вироків, які вступили у 
законну силу або незаконного повідомлення особам про підозру не допущено.

Посилено нагляд за додержанням чинного законодавства при проведенні 
оперативним підрозділом Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області 
оперативно-розпіукової діяльності.За результатами вивчення оперативно- 
розпіукових справ, у зв’язку з дoп>ш^eнням територіальними органами поліції 
порушень щодо своєчасності та якості вжитих оперативно-розшукових заходів, 
скасовано 2 незаконні постанови га внесено З доручення про усунення 
порушень вимог Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», 
причин та умов, що їм сприяють.

За результатами розгляду документів прокурорського реагування до 
дисциплінарної відповідальності прю ягнуто 2 особи.

На напряму представництва інтересів держави Вовчанським відділом 
Чугуївської місцевої прокуратури протягом 2018Вовчанським відділом 
пред’явлено 13 позовів на загальну суму 2,14 млн. грн. у сфері земельних 
відносин, охорони навколищнього природного середовища, з питань державної 
та комунальної власності.

Активізовано роботу з питань охорони комунальної та державної 
власності - пред’явлено 1 позов про визнання спадщини на житловий будинок 
відумерлою на загальну суму 94 тир. їрн.

Задоволено 11 позовів на загальну суму 1,3 млн. грн. Забезпечено участь 
у 8 справах у судах першої інстанції.

ДІЯЛЬНОСТІ.
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Вовчанським відділом Чугуївської місцевої прокуратури у 2018 році 
забезпечено підтримання публічного обвинувачення у 141 кримінальному 
провадженні, з яких у69 провадженнях судом винесено обвинувальні вироки.

Вовчанським відділом Чугуївської місцевої прокуратури у ході нагляду за 
додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а 
також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з 
обмеженням особистої свободи громадян внесено 9 документів прокурорського 
реагування, які розглянуті та задоволені. За результатами розгляду до 
дисциплінарної відповідальності притягнуто 12 осіб.

Також Чугуївською місцевою прокуратурою внесено Вовчанським 
відділом внесено 6 подань в порядку ч. З ст. 65 Закону України «Про 
запобігання корупції».

До УЗЕ в Харківській області направлено 2 матеріали стосовно 11 осіб 
для складання протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з 
корупцією. За результатами розгляду складено 1 протокол та скеровано до 
суду. За наслідками розгляду судом визнано винним та притягнуто до 
покарання у виді штрафу 850 грн.

Протягом 2018 року Вовчанським відділом Чугуївської місцевої 
прокуратури розглянуто 158 звернень, з яких по суті вирішено -  70, повернуто 
заявникам -  1, направлено за належністю -  87, виключено з обліку звернень - 
14. Більшість звернень, які розглянуті Вовчанським відділом Чугуївської 
місцевої прокуратури стосуються стану та якості досудового розслідування у 
кримінальних провадженнях.

Таким чином, у 2018 ропі співробітниками Вовчанського відділу 
Чугуївської місцевої прокуратури активно проводилася робота ш;одо виконання 
функцій прокуратури на усіх напрямах діяльності.

Чугуївською місцевою прокуратурою систематично висвітлювалися у 
засобах масової інформації результати діяльності, які реально вплинули на 
поновлення прав громадян та захист інтересів держави.


