
                                                                           

УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА   СЕЛИЩНА  РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 85-ОД 

                                             «08»  квітня   2019   року 

 
          У відповідності до  ст.ст. 42,59  Закону України «Про  місцеве самоврядування   в 

Україні»  скликати  LІ  сесію Старосалтівської  селищної ради  VІІ скликання  18 квітня 

2019  року  0 10 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 внесення  змін до рішення ХLVІІ сесії  Старосалтівської селищної ради VІІ 

скликання   «Про  бюджет Старосалтівської селищної ради  на 2019 рік». 

2.Про  внесення змін до Програми «Фінансової підтримки  комунальних підприємств та 

здійснення  внесків до їх  статутних фондів на 2019 рік»  КП «Салтів водоканал» 

Старосалтівської селищної ради. 

3.Про затвердження договору  про реалізацію міні-проекту в рамках районного 

конкурсу  міні проектів розвитку територіальних громад  «Розбудуємо громаду разом».    

4.Про внесення змін  до  Програми «Обдаровані діти». 

5.Про виділення коштів в сумі  240 тис. гривень  на виготовлення проектно-

кошторисної  документації реконструкції приміщення  дитячого  садка в                        

с. Хотімля, вул..Єсеніна,7. 

6.Про надання  пільги Лісненко Інні Сергіївні по безкоштовному утриманню дитини 

Лісненко Іллі в ДНЗ я/с «Барвінок-100». 

7.Про внесення  доповнень до договору № 1 від 19.01.2017 року та № 2 від 28.02.2018 

року  «Про передачу та закріплення майна, що перебуває у спільній  власності 

територіальних громад сіл, селищ, Старосалтівської селищної ради на  праві 

господарського  відання». 

8.Про затвердження правил благоустрою території  Старосалтівської об’єднаної 

територіальної громади. 

9.Про  порядок знесення  зелених насаджень на території  Старосалтівської селищної 

ради. 

10.Про затвердження   Положення про оренду майна комунальної власності 

Старосалтівської об’єднаної територіальної громади (нова редакція). 

11.Про  затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна на території 

Старосалтівської селищної ради. 

12.Про затвердження Комунікаційної стратегії Старосалтівської  ОТГ  на 2019-2026 

роки. 

13.Про внесення  змін до «Програми  проведення громадських  робіт на території 

Старосалтівської селищної ради  на 2019 рік» щодо  переліку видів робіт. 

14.Про надання кандидатури представника від Старосалтівської селищної ради  до 

Госпітальної ради госпітального округу Харківської області. 

15.Про закріплення  території обслуговування за закладами  освіти  Старосалтівської 

ОТГ. 

16.Земельні  питання.  

 

В.о. Старосалтівського  селищного  голови    підписано особисто    Л.І.Штрикун 


