
                                                                           

                                                                       УКРАЇНА 

   СТАРОСАЛТІВСЬКА   СЕЛИЩНА  РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №   30   -ОД 

                                                            «16»  січня   2021   року 

 

          У відповідності до  ст. ст. 42,46,59  Закону України «Про  місцеве 
самоврядування в Україні»  скликати  VІ  сесію (позачергову) Старосалтівської  
селищної ради  VІІІ скликання   26 січня  2021  року  о 10.00  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 затвердження селищного бюджету за 2020 рік. 
2. Про внесення змін до селищного бюджету на 2021 рік, а саме- розподіл вільного 
залишку, який утворився станом на 01.01.2021р 

3. Про  внесення змін до  складу виконавчого комітету  Старосалтівської селищної ради   
VІІІ скликання. 
4. Про затвердження акту  списання з балансу Шестаківської ЗШ І-ІІІ ст. комп’ютерних 
дисків з програмним забезпеченням. 
5. Про надання пільг по батьківській платі за навчання дітей в КЗ «Старосалтівська 
мистецька школа» у 2021році. 
6. Про затвердження нової редакції Статуту КП «Спеціалізоване комунальне 
лісогосподарське підприємство «Салтів-Агроліс» 

7. Про призначення керівником КП «Спеціалізоване комунальне лісогосподарське 
підприємство «Салтів-Агроліс» Костенко Миколи Миколайовича 

8. Про внесення змін  до структури Старосалтівської селищної ради. 
9. Про уточнення першої писемної згадки про Старий Салтів. 
10. 1. Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради ХLІ сесії VІІ 
скликання від 31 серпня 2018 року №2006 «Про надання дозволу гр. Донському Олександру 
Григоровичу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування жилого будинку господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)»на  земельну ділянку яка розташована в смт Старий Салтів, вул. 
Перемоги, 32, а саме: замінити площу з 0,006га на 0,924 га згідно геодезичної зйомки. 
11.  Про внесення змін до рішення Старосалтівської селищної ради LХІІІ сесії VІІ 
скликання від 29 листопада 2019 року «Про внесення змін до рішення Старосалтівської 
селищної ради ХII сесії ХХІV скликання від 26 вересня 2003 року «Про звернення 
Харківського державного вищого училища фізичної культури № 1»,  а саме у п.1 рішення 2 
абзацу замінити слова «для подальшої передачі її в оренду» на слова «для подальшої 
передачі іі в постійне користування» згідно ч.1 ст. 123 Земельного кодексу України. 
12.  Про надання дозволу гр. Чеботарьовій Яні Петрівні 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), орієнтовною площею 0,1500 га, що розташована в смт Старий 
Салтів, вул. Міжнародна, 65, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої 
передачі приватну власність. 
13.  Про надання гр. Зайцевій Анні Юріївні дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва, 
орієнтовною площею 0,060 га, що розташована в садівничому товаристві «Женьшень», 
ділянка №107 на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, 
Харківської області, для подальшої передачі земельну ділянку в приватну власність. 



14.  Про надання дозволу гр.. Вацко Костянтину Захаровичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель  і споруд (присадибна ділянка)  орієнтовною площею 0,25 
га, що розташована в с. Зарічне, вул. Соснова, Вовчанського району, Харківської області, 
для подальшої передачі в приватну власність. 
15.  Про надання дозволу гр.. Вацко Костянтину Захаровичу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства, орієнтовною площею 0,25 га, що розташована в с. Зарічне, вул. Соснова, 
Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 
16.  Про надання дозволу ПСП ім. Т.Г.Шевченка на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) земельних ділянок з кадастровими номерами 6321688800:01:002:0138- площею 
76,3329 га, 6321688800:01:002:0139- площею 67,0157га, 6321688800:02:003:0102- площею 
10,4233 га, 6321688800:02:003:0098- площею 19,3266 га,.  для   , Вовчанського району, 
Харківської області. 
17. Про надання гр. Шатковському Анатолію Олександровичу дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), кадастровий номер 6321688400:00:002:0278 для обслуговування 
нежитлових будівель – овочесховище та вагова, орієнтовною площею 2,4021 га, 
розташованої в с. Хотімля, вул. Шевченка, 31 та 31 А, Вовчанського району, Харківської 
області, для подальшої передачі в оренду. 
18.  Про надання гр. Шатковському Анатолію Олександровичу дозволу на виготовлення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі 
(на місцевості), кадастровий номер 6321688400:02:003:0173 для обслуговування 
нежитлової будівлі - свинарник, орієнтовною площею 3,3613 га, розташованої в с. Хотімля, 
вул. Шевченка, 41, Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в 
оренду. 
19.  Про надання дозволу гр. Шатковському Анатолію Олександровичу на розробку 
проекту землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки для обслуговування нежитлових 
будівель – овочесховище та вагова, орієнтовною площею 1,00 га, що розташована в с. 
Хотімля, вул. Шевченка, 31 та 31 А, Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, 
Харківської області, для подальшої передачі земельної ділянки в оренду. 
20.  Про надання дозволу гр. Алєксєєнко Володимиру Олександровичу, Алєксєєнко 
Оленсандру Володимировичу, Алєксєєнко Ірині Володимирівні на виготовлення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) із земель реформованого КСП «Сосновий Бір», орієнтовною площею 53,65 
умовних кадастрових гектар ( відповідно до сертифікату серія ХР №0161045, для подальшої 
передачі в приватну власність. 
21.  Про затвердження гр. Комих Сергію Вікторовичу технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської забудови, що розташована 
в смт Старий  Салтів, вул. Червона, 42, Вовчанський район, Харківська область, 
кадастровий номер 6321655800:00:002:0566, площею 0,1107 га. 
22.  Про затвердження гр. Дрожжину Віктору Миколайовичу, гр. Полуян Ользі 
Миколаївні технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва, із земель невитребуваних часток (паїв) колишнього КСП «Салтівське», 
кадастровий номер 6321655800:03:002:0315, площею 7,0108 га, що розташована за межами 
населених пунктів на території Старосалтівської селищної ради Вовчанський район, 
Харківська область, для подальшої передачі в приватну власність. 
23.  Про затвердження гр. Філоненко Олегу Васильовичу, гр. Філоненко Олександру 
Васильовичу, гр. Нагорній Валентині Василівні  технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 



ведення товарного сільськогосподарського виробництва, із земель невитребуваних часток 
(паїв) колишнього КСП «Салтівське», кадастровий номер 6321655800:03:002:0310, площею 
6,8136 га, що розташована за межами населених пунктів на території Старосалтівської 
селищної ради Вовчанський район, Харківська область, для подальшої передачі в приватну 
власність. 
24.  Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Андрухі Сергію Сергійовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель житлової та громадської 
забудови, що розташована в с Хотімля, вул. Озерна, 47-А, Вовчанський район, Харківська 
область, кадастровий номер 6321688401:00:000:0796, площею 0,2215 га. 
25.  Про затвердження гр. Гладкому Андрію Васильовичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – сіножаття) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321688400:02:001:0208), кадастровий 
номер 6321688400:02:001:0604, площею 2,000 га, що розташована за межами населених 
пунктів Старосалтівської селищної ради, на території Старосалтівської селищної ради, 
Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 
26. Про затвердження гр. Новіковій Наталі Миколаївні проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – пасовище) за 
рахунок земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:001:0079), кадастровий 
номер 6321655800:03:001:0143, площею 2,000 га, що розташована за межами населених 
пунктів Старосалтівської селищної ради, на території Старосалтівської селищної ради, 
Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 
27.  Про затвердження гр. Загайко Володимиру Васильовичу проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого сільськогосподарського 
господарства, із земель сільськогосподарського призначення (вид угідь – рілля) за рахунок 
земельної ділянки (кадастровий номер 6321655800:03:003:0448), кадастровий номер 
6321655800:03:003:0479, площею 2,000 га, що розташована за межами населених пунктів 
Старосалтівської селищної ради, на території Старосалтівської селищної ради, 
Вовчанського району, Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 
28.  Про затвердження гр. Галиця Віктору Анатолійовичу технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, із земель 
невитребуваних часток (паїв) колишнього КСП «Хотімлянське», кадастровий номер 
6321688400:03:001:0381, площею 4,66 га, що розташована за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради Вовчанський район, Харківська область, для 
подальшої передачі в приватну власність. 
29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Доценко Ользі Вікторівні для ведення особистого сільськогосподарського господарства із 
земель сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 6321684401:00:000:0185, 
площею 0,2974 га, що розташована в с. Молодова, вул. Дружби, 9-А, Вовчанського району, 
Харківської області, для подальшої передачі в приватну власність. 
30.  Про надання дозволу СТОВ «Агорсвіт» на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) земельної 
ділянки з кадастровим номером 6321689200:02:001:0163- площею 17,4929 га, для 
сінокосіння та випасання худоби, що розташована за межами населених пунктів на 
території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, Харківської області для 
подальшої передачі в оренду. 
31.  Про актуалізацію наявних генеральних планів населених пунктів на 2021р. 
32. Про надання дозволу на  розроблення містобудівної документації генеральних 
планів, планів зонування(зонінг) населених пунктів Старосалтівської селищної ради та 
проектів встановлення меж населених пунктів. 
33. Розгляд депутатських звернень: 



33.1 Депутата Супруна Р.О. 
33.2 Депутата Антіпчук В.С. 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


