
                                                                        
                                                        

  УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

          ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ              
       XХІ ( позачергова) СЕСІЯ  VІІІ  СКЛИКАННЯ 

 

   04 листопада  2021  року                                                    РІШЕННЯ    №2058 
 

Про затвердження прядку денного XХІ позачергової сесії VІІІ скликання 

 

Відповідно до п.14 ст.46 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Старосалтівська селищна рада ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити для розгляду ХХ чергової сесії       VІІІ  скликання Старосалтівської 
селищної ради порядок денний  ( додається). 
 

2. Контроль покласти на постійну комісію з гуманітарних питань та з питань прав 
людини, законності, правопорядку, депутатської діяльності , етики, регламенту   
(Зімницька Т.Г) 

 

 

Старосалтівський селищний голова                           Едуард КОНОВАЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  
до рішення №2058 XХІ позачергової сесії VІІІ скликання 

від 04.11.2021року 

Порядок денний 

1. Про затвердження порядку денного для розгляду ХХІ чергової    сесії Старосалтівської  
селищної ради  VІІІ скликання 

2. Про внесення змін до селищного бюджету Старосалтівської селищної ради на 2021рік 
(205011000000)  

3. Про виділення коштів в сумі 159 605 грн для ремонту системи димовідведення котельні 
Гонтарівського ліцею 

4. Про виділення коштів в сумі 49 500 грн на закупівлю канцелярських товарів  для потреб 
селищної ради. 

5. Про виділення коштів в сумі 12 000 грн для сплати членських внесків Асоціації ОТГ 

6. Про внесення змін до « Програми запобігання  загибелі людей на водних об’єктах, 
забезпечення  вимог безпеки, профілактики травматизму та охорони життя  людей на  воді на 
2021 рік по  КП   «Старосалтівська аварійно-рятувальна водолазна служба»., а саме – 

виділення коштів в сумі 82. 000 грн 

7. «Про виділення коштів в сумі 49 500 грн для оплати публікацій в ЗМІ» 

8. Про внесення змін до Програми «Фінансової  підтримки комунальних підприємств та 
здійснення внесків до їх статутних фондів» на 2021 рік», а саме – виділити кошти в сумі  115 
000   грн для підтримки господарської діяльності підприємства. 

9. «Про надання дозволу на здійснення попередньої оплати за   періодичні  видання на 2022 рік 
для сектору культури і туризму   на суму 17 000 грн» 

10. «Про виділення коштів  на здійснення попередньої оплати за  періодичні цифрові видання на 
2022 рік для  Старосалтівської селищної ради на суму 23 748 грн» 

11. «Про виділення коштів  на здійснення попередньої оплати за періодичні видання на 2022 рік 
для  Старосалтівської селищної ради на суму 15 600 грн» 

12. «Про виділення коштів  на  оплату за  поштові марки та марковані конверти для  
Старосалтівської селищної ради на суму 19 290 грн» 

13. «Про затвердження договору про передачу міжбюджетного трансферту з бюджету 
Старосалтівської  селищної ради до  бюджету Вовчанської міської ради у вигляді цільової 
субвенції щодо відшкодування витрат, пов’язаних з наданням медичної допомоги 
пролікованим мешканцям Старосалтівської ТГ» в сумі 100.000 грн 

14. «Про виділення коштів в сумі 10 000 грн  на  оплату для придбання бензокосарки та 
бензопили для Кирилівського старостинського округу.» 

15. Про виділення коштів в сумі 49 000 грн на коригування проєктно – кошторисної 
документації по об’єкту «Здійснення робіт з енергозбереження» Старосалтівський ліцей. 

16. «Про виділення коштів в сумі 165 000 грн на здійснення оплати послуг з випробування, 
налагодження інженерних мереж, встановлення та заміни трубопровідної арматури в 
приміщенні Хотімлянського ліцею» 

17. «Про виділення коштів в сумі 154 500 грн на придбання Новорічних подарунків  ( до дня 
Святого Миколая та на Новий рік)  для дітей, що здобувають освіту в навчальних закладах 
громади» 

18.  «Про виділення коштів в сумі 49 000 грн на експертизу  проєкту «Ремонтно- реставраційні 
роботи «Будинку культури ім Т.Г.Шевченка» за адресою  вул Центральна 28, с. Кирилівка, 
Вовчанський район, Харківська область ( пам’ятка архітектури місцевого значення «Будинок 
культури ім. Постишева», охор. №662» 



19. «Про надання дозволу на створення лімітних призначень на господарські товари  
Старосалтівська селищна рада 

КЕКВ 2210 в сумі 74742,00грн. 
КЕКВ 2240 в сумі 45700,00 грн. 

20. «Про затвердження договору про передачу міжбюджетного трансферту з бюджету 
Старосалтівської  селищної ради до  бюджету Чугуївської районної ради в сумі 20 000 на 
утримання районної ради». 

21. Про виділення коштів в сумі 10 000 грн на сплату експертизи проєкту по реконструкції 
очисних споруд смт Старий  Салтів 

22. «Про звільнення з займаної посади директора "Старосалтівський Центр первинної медико-

санітарної допомоги Старосалтівської селищної ради" Чугуївського (Вовчанського) району 
Харківської області Ситник О.В.» з 01.12.2021 року. 

23. Про прийняття до комунальної власності Старосалтівської селищної ради земельних ділянок 
лісогосподарського призначення за межами населених пунктів на території Старосалтівської 
селищної ради. 
 

 

Старосалтівський селищний голова                           Едуард КОНОВАЛОВ 

 


