
                                                                           

                                                                       УКРАЇНА 

   СТАРОСАЛТІВСЬКА   СЕЛИЩНА  РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 246 -ОД 

                                                       «18»  листопада   2019   року 

 
          У відповідності до  ст.ст. 42,46,59  Закону України «Про  місцеве самоврядування в 

Україні»  скликати  LХІІІ  (63)  сесію Старосалтівської  селищної ради  VІІ скликання   29 

листопада  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.Внесення змін до «Комплексної Програми соціального захисту населення 

Старосалтівської селищної  ради на  2017-2020 роки». 

3.Про затвердження  «Програми фінансової  підтримки комунальних  підприємств та 

здійснення внесків до  їх статутних фондів на 2020 рік». 

4.Про затвердження  «Програми проведення громадських робіт на території  

Старосалтівської селищної  ради на  2020 рік». 

5.Про затвердження  «Програми соціального і економічного розвитку на  Старосалтівської 

селищної  ради на  2020  рік». 

6.Про затвердження  «Програми   запобігання гибелі людей на  водних об’єктах, 

забезпечення  вимог безпеки, профілактики травматизму та охорони життя людей на воді 

на 2020 рік по  КП «Старосалтівській аварійно-рятувальній водолазній службі».  

7.Про затвердження «Програми Святкових та урочистих заходів Старосалтівської 

селищної  ради на  2020 рік». 

8.Про внесення змін до Програми  «Покращення екологічнного стану на території 

Старосалтівської  ОТГ на 2019-2021 р. р.». 

9.Про внесення змін до Програми  «Обдаровані діти»  на  2020 рік. 

10.Про затвердження   Програми  «Здоровий  спосіб життя  -  вибір  молоді Салтівщини»  

на 2020  рік». 

11.Про  внесення змін до Програми «Утримання та  ремонт доріг комунальної власності 

Старосалтівської  ОТГ на 2019 – 2021 р. р.». 

12.Про затвердження   Програми «Забезпечення публічної  безпеки  і порядку, протидії  

злочинності  на території Старосалтівської ОТГ  на 2020-2021 роки». 

13.Про затвердження Програми «Удосконалення системи освіти Старосалтівської  ОТГ на 

2020-2021 роки».   

14.Про затвердження Програми «Розвиток культури Старосалтівської ОТГ на  2020-2021 

роки».   

15.Про затвердження Програми «Питна вода на 2020 рік». 

16. Внесення змін до  Програми «Контролю  за утриманням домашніх  тварин та 

регулювання  чисельності безпритульних  тварин гуманними методами на території 

Старосалтівської селищної  ради  на 2017-2021 роки».  

18.Земельні питання.  

В день проведення  сесії селищної  ради організувати  реєстрацію  депутатів та 

запрошених  на сесію ( відповідальна – секретар селищної ради   Штрикун Л.І.). 

      

      Старосалтівський селищний голова     оригінал підписано   Е.П.Коновалов 

 

 

 

 


