Україна

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
П Р О Т О К О Л № 16/2021
ЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
від 18 листопада 2021 року

смт Старий Салтів

Головуючий на засіданні – голова виконкому , селищний голова Коновалов Е.П.
Всього членів : 27
Присутніх членів виконавчого комітету – 21 чоловік (реєстраційний лист додається до протоколу )
Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., Івакіна Т.М.,
Форов М.В., Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Маймулін М.С., Гордієнко К.В.,
Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю. , Лушпа О.П., Лисаченко С.П., Донська А.І., Шевченко А.В.,
Ситник О.В., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. .
На засіданні присутні (реєстраційний лист додається до протоколу ) : Дюков Г.В. директор КП
«САЛТІВ ВОДОКАНАЛ» , Пащенко І.М. економіст КП «САЛТІВ ВОДОКАНАЛ» , Карапетян
Л.М. головний бухгалтер КП «Старосалтівський ЦПМСД» , Струк І.В. спеціаліст І категорії
загального відділу .
СЛУХАЛИ: голову виконкому Колновалова Е.П. про затвердження запропонованого порядку
денного.
ПРОПОЗИЦІЯ : члена виконкому Леонець О.С. затвердити запропонований порядок денний .
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -21

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В.,
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю. ,
Лушпа О.П., Лисаченко С.П., Донська А.І., Шевченко А.В., Ситник О.В., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. .

«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЯ» - 0
ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Про селищний бюджет на 2022 рік .
2.
Про затвердження
фінансового плану комунального некомерційного підприємства
«Старосалтівська ЦПМСД» Старосалтівської селищної ради на 2022 рік.
3. Про внесення змін до тарифів КП « Салтів водоканал» на центральне водопостачання та
центральне водовідведення.
4. Про внесення змін до тарифів КП «Салтів водоканал» на вивезення і утилізацію твердих
побутових відходів, затвердження норм надання послуг з вивезення та утилізації твердих
побутових відходів населенню.
5. Про зміну тарифів КП «Салтів водоканал» на вивезення та утилізацію рідких побутових
відходів .
6. Про встановлення граничного рівня рентабельності на житлово-комунальні
послуги КП «Салтів водоканал» .
7. Про затвердження акту комісії по обстеженню зелених насаджень , що підлягають
видаленню на території Старосалтівської територіальної громади від 28.10.2021 року № 19/2021
.
1.

Розгляд звернень

8.
Про розгляд звернення гр. Кінзебулатової Алли Миколаївни,
мешканки
села
Кирилівка, вулиця Шевченка, будинок 62 про надання їй одноразової матеріальної допомоги
на лікування.
9.
Про розгляд звернення гр. Трухач Віктора Костянтиновича мешканця села Кирилівка
, вулиця Джерельна , будинок 20 про надання йому одноразової матеріальної допомоги на
лікування.
10.
Про розгляд звернення гр. Мартиненко Людмили Володимирівни мешканки смт
Старий Салтів , вулиця Перемоги , будинок 10 про надання їй одноразової матеріальної
допомоги на лікування сина Абрамченко Савелія Анатолійовича .
11.
Про розгляд звернення гр. Скорика Володимира Володимировича
мешканця села
Хотімля , вулиця Широка , будинок 17 про надання йому одноразової матеріальної допомоги
як учаснику бойових дій .
12.
Про розгляд звернення гр. Козлова Ігоря Олексійовича
мешканця села Кирилівка ,
вулиця Джерельна, будинок 32 про надання йому одноразової матеріальної допомоги як
учаснику бойових дій .
13.
Про розгляд звернення гр. Івченка Юрія Олексійовича мешканця смт Старий Салтів ,
вулиця Світла , будинок 51 , квартира 30 про відшкодування йому витрат за ремонт
приміщення .
14.
Про розгляд звернення гр. Сорокіна А.М. про надання згоди на проектування
укріплення берегової лінії на орендованій земельній ділянці згідно договору оренди від
21.09.2010р зареєстрованого в Вовчанському РВ ХРФ ДП «Центр ДЗК» №041069000012 з
кадастровим номером 6321655802:00:000:0207, площею 0,10 га, розташована в с. Металівка,
вул. Металівська 51,51-А..
Різне
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :
1. СЛУХАЛИ: слухали начальника фінансового відділу Струк В.В. про селищний бюджет на
2022 рік .
ПРОПОЗИЦІЯ:
Винести на громадське обговорення Проєкт рішення «Про селищний бюджет на 2022 рік»
(додається), обговорення провести включно до 15.12.2021 року .
Загальному відділу селищної ради ( Костянтин ГОРДІЄНКО) до 19.11.2021 року
оприлюднити на офіційному сайті територіальної громади :
дане рішення виконавчого комітету селищної ради;
проєкт рішення «Про селищний бюджет на 2022 рік» з Додатками на обговорення ;
електронну форму для отримання пропозиції та зауважень від мешканців громади до
проєкту селищного бюджету на 2022 рік;
формуляр письмово звернення до селищної ради від мешканців громади щодо внесення
пропозиції та зауважень до проєкту селищного бюджету на 2022 рік.
Загальному відділу селищної ради ( Костянтин ГОРДІЄНКО), завідувачу сектором
культури і туризму (Геннадій СОРОКОВИЙ) , начальнику фінансового відділу (Валентина
СТРУК) організувати проведення в Старосалтівському будинку культури 15.12.2022 о 12.00
публічні консультації в формі громадських слухань, щодо обговорення проєкту селищного
бюджету на 2022 рік ( в разі відсутності карантинних обмежень пов’язаних з пандемією
COVID-19) .
Начальнику фінансового відділу (Валентина СТРУК) до 30.12.2021 року на підставі
аналізу всіх наданих пропозицій та зауважень мешканців громади до проекту селищного

бюджету на 2022 рік підготувати звіт , та оприлюднити його на офіційному сайті територіальної
громади.
Контроль за виконанням рішення покласти селищного голову (Едуард КОНОВАЛОВ).
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В.,
Стеблянко Г.В., Струк В.В. , Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю., Лушпа О.П.,
Лисаченко С.П., Донська А.І., Шевченко А.В., Ситник О.В., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. .

«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЯ» - 1 Леонець О.С.
ВИРІШИЛИ рішення прийнято більшістю голосів.

2. СЛУХАЛИ: головного бухгалтера КП «Старосалтівський ЦПМСД» Карапетян Л.М. про
затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Старосалтівська
ЦПМСД» Старосалтівської селищної ради на 2022 рік.
ПРОПОЗИЦІЯ:
Затвердити
фінансовий
план
комунального
некомерційного
підприємства
«Старосалтівська ЦПМСД» Старосалтівської селищної ради на 2022 рік» (додається).
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Людмили Штрикун.
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -21
Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В.,
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю. ,
Лушпа О.П., Лисаченко С.П., Донська А.І., Шевченко А.В., Ситник О.В., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. .

«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЯ» - 0
ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.

3. СЛУХАЛИ: економіста КП «Салтів Водоканал» Пащенко І.М. про внесення змін до тарифів
КП « Салтів водоканал» на центральне водопостачання та центральне водовідведення.
ПРОПОЗИЦІЯ:
Враховуючи розрахунки тарифів (додатки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15,16,17)
затвердити на 2022 рік тарифи на послуги з централізованого водопостачання, централізованого
водовідведення, що надаються Комунальним підприємством «Салтів водоканал»:
1.1. для населення:
- централізоване водопостачання – 28 грн.43 коп. за 1 м³ з ПДВ;
- централізоване водовідведення – 147 грн.00 коп. за 1 м³ з ПДВ;
1.2. для бюджетних організацій:
- централізоване водопостачання – 32 грн.69 коп. за 1 м³ з ПДВ;
- централізоване водовідведення – 169 грн.05 коп. за 1 м³ з ПДВ;
1.3. для інших споживачів:
- централізоване водопостачання – 35 грн.53 коп. за 1м³ за 1 м³ з ПДВ;
- централізоване водовідведення – 183 грн.75 коп. за 1 м³ за 1 м³ з ПДВ.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову (Едуард
КОНОВАЛОВ)
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 15

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В., Леонець О.С., Гордієнко
К.В., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю. , Лушпа О.П., Лисаченко С.П., Шевченко А.В., Ситник О.В., Дюкова Т.Л. .

«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЯ» - 6

Маймулін М.С., Волосник В.І. .

Стеблянко Г.В., Курсачова Г.С., Донська А.І., Струк В.В.,

ВИРІШИЛИ рішення прийнято більшістю голосів

4. СЛУХАЛИ: економіста КП «Салтів Водоканал» Пащенко І.М. про внесення змін до
тарифів КП «Салтів водоканал» на вивезення і утилізацію твердих побутових відходів,
затвердження норм надання послуг з вивезення та утилізації твердих побутових відходів
населенню.
ПРОПОЗИЦІЯ :
Враховуючи розрахунки тарифів (додатки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17),
затвердити на 2022 рік тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів та
утилізація твердих побутових відходів, що надаються КП «Салтів водоканал»:
1.1. для населення які проживають в багатоквартирних будинках:
- вивезення твердих побутових відходів – 14 грн. 26 коп. з ПДВ;
- утилізація твердих побутових відходів – 5 грн. 47 коп. з ПДВ;
1.2. для населення які проживають в одноквартирних будинках (приватний сектор):
- вивезення твердих побутових відходів – 15 грн. 74 коп. з ПДВ;
- утилізація твердих побутових відходів – 6 грн. 02 коп. з ПДВ;
1.3. для бюджетних організацій:
- вивезення твердих побутових відходів – 164 грн. 80 коп. за 1 м³ з ПДВ;
- утилізація твердих побутових відходів – 63 грн. 14 коп. за 1 м³ з ПДВ;
1.4. для інших споживачів:
- вивезення твердих побутових відходів – 177 грн. 48 коп. за 1 м³ з ПДВ;
- утилізація твердих побутових відходів – 68 грн. 00 коп. за 1 м³ з ПДВ;
Для організації планування, нормування та ефективної роботи у сфері надання послуг
поводження з відходами (вивезення та утилізація твердих побутових відходів, затвердити на
2022-2024 рік норми вивезення та утилізації твердих побутових відходів населенню (на одну
людину):
№
п/п
1
1

Об’єкти

Одиниця
виміру
3
житлові куб.м

Річна норма

Місячна норма

2
4
5
Багатоквартирні
1,35
0,1125
будинки
2
Одноквартирні житлові будинки куб.м
1,49
0,12416
(приватний сектор)
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову
КОНОВАЛОВ)

(Едуард

ГОЛОСУВАЛИ : «ЗА» - 19

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В.,
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Гордієнко К.В., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю. , Лушпа О.П.,
Лисаченко С.П., Шевченко А.В., Ситник О.В., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. .

«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЯ» - 2 Донська А.І., Маймулін М.С.
ВИРІШИЛИ рішення прийнято більшістю голосів .

5. СЛУХАЛИ: економіста КП «Салтів Водоканал» Пащенко І.М. про зміну тарифів КП «Салтів
водоканал» на вивезення та утилізацію рідких побутових відходів .
ПРОПОЗИЦІЯ
Враховуючи розрахунки тарифів ( додатки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ),
затвердити на 2022 рік тарифи на послуги з вивезення рідких побутових відходів та утилізація
рідких побутових відходів, що надаються Комунальним підприємством «Салтів водоканал»
Старосалтівської селищної ради :
1.1. для населення:
- вивезення рідких побутових відходів – 192 грн. 34 коп. за 1 м³ з ПДВ;

- утилізація рідких побутових відходів – 16 грн. 32 коп. за 1 м³ з ПДВ;
1.2. для бюджетних організацій:
- вивезення рідких побутових відходів – 211 грн. 57 коп. за 1 м³ з ПДВ;
- утилізація рідких побутових відходів – 17 грн. 95 коп. за 1 м³ з ПДВ;
1.3. для інших споживачів:
- вивезення рідких побутових відходів – 221 грн. 18 коп. за 1 м³ з ПДВ;
- утилізація рідких побутових відходів – 18 грн. 77 коп. за 1 м³ з ПДВ;
Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову
КОНОВАЛОВ)
ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 15

(Едуард

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В., Стеблянко Г.В., Леонець
О.С., Гордієнко К.В., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю. , Лушпа О.П., Шевченко А.В., Ситник О.В., Дюкова Т.Л. .

«ПРОТИ» - Волосник В.І. , Лисаченко С.П.
«УТРИМАЛИСЯ» - Донська А.І., Курсачова Г.С. , Струк В.В., Маймулін М.С.
ВИРІШИЛИ рішення прийнято більшістю голосів .
6 . СЛУХАЛИ: економіста КП «Салтів Водоканал» Пащенко І.М. про встановлення граничного
рівня рентабельності на житлово-комунальні послуги КП «Салтів водоканал» .
ПРОПОЗИЦІЯ:
Для організації планування та регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги та
ефективної роботи підприємства КП «Салтів водоканал» затвердити на 2022 рік рівень
рентабельності для споживачів:
1.1. Водопостачання:
- Населення 0 %;
- Бюджетні організації 15 %;
- Інші споживачі 25 %.
1.2.
Водовідведення:
- Населення 0 %;
- Бюджетні організації 15 %;
- Інші споживачі 25 %.
1.3.
Вивіз твердих побутових відходів:
- Населення 0 %;
- Бюджетні організації 30 %;
- Інші споживачі 40 %.
1.4.
Утилізація твердих побутових відходів:
- Населення 0 %;
- Бюджетні організації 30 %;
- Інші споживачі 40 %.
1.5.
Вивіз рідких побутових відходів:
- Населення 0 %;
- Бюджетні організації 10 %;
- Інші споживачі 15 %.
1.6.
Утилізація рідких побутових відходів:
- Населення 0 %;
- Бюджетні організації 10 %;
- Інші споживачі 15 %.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову
КОНОВАЛОВ)
ГОЛОСУВАЛИ : «ЗА» - 19

(Едуард

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В.,
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Гордієнко К.В., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю. , Лушпа О.П.,
Лисаченко С.П., Шевченко А.В., Ситник О.В., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. .

«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЯ» - 2 Маймулін М.С. , Донська А.
ВИРІШИЛИ рішення прийнято більшістю голосів .

7. СЛУХАЛИ : секретаря виконкома Буоменка А.В. про затвердження акту комісії по
обстеженню зелених насаджень , що підлягають видаленню на території Старосалтівської
територіальної громади від 28.10.2021 року № 19/2021 .
ПРОПОЗИЦІЯ:

Затвердити акт комісії по обстеженню зелених насаджень , що підлягають видаленню на
території Старосалтівської територіальної громади від 28.10.2021 року № 19/2021 щодо
обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню за адресою вул . Харківська , поряд з
будинками 27 та 26 в селі Хотімля , Чугуївського району , Харківської області у загальній кількості 1
дерево (тополя - 1 штука).
Надати заявникам Бовкун М.К. та Калмиковій О.С. дозвіл на замовлення робіт по
видаленню аварійного дерева в кількості 1( тополя )
за адресою Харківська область ,
Чугуївський район, село Хотімля, вул. Харківська , поряд з будинками 26 та 27.
Доручити селищному голові (Коновалов Е.П.) видати ордери на видалення аварійного дерева
зазначеного в пункті 2 цього Рішення.
Виконавцям робіт - роботи по видаленню дерев виконувати під наглядом представника
відповідального за експлуатацію електромереж та забезпечити дотримання правил техніки безпеки.
Після закінчення робіт провести благоустрій території.
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -21

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В.,
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю. ,
Лушпа О.П., Лисаченко С.П., Донська А.І., Шевченко А.В., Ситник О.В., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. .

«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЯ» - 0
ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.

8. СЛУХАЛИ: голову виконкома Коновалова Е.П. про розгляд звернення гр. Кінзебулатової
Алли Миколаївни,
мешканки села Кирилівка, вулиця Шевченка, будинок 62 про надання їй
одноразової матеріальної допомоги на лікування.
Виконавчий комітет розглянувши звернення гр. Кінзебулатової Алли Миколаївни ,
мешканки села Кирилівка , вулиця Шевченка , будинок 62 про надання їй одноразової
матеріальної допомоги на лікування, відзначає, що гр. Кінзебулатова Алла Миколаївна
звернулася за отриманням матеріальної допомоги на лікування у зв’язку із отриманою
травмою та реабілітацією після перенесеної операції , що підтверджується випискою із
медичної карти стаціонарного хворого від 06.08.2021 року № 9.10374 Комунального
некомерційного підприємства Харківської обласної ради « Обласна клінічна лікарня » ,
також згідно акту обстеження матеріально-побутових умов складеного старостою округу
заявник потребує матеріальної допомоги . На підставі «Комплексної Програми соціального
захисту населення Старосалтівської селищної ради на період 2021 -2023 роки » затвердженої
рішенням від 15 грудня 2020 року ІII сесії Старосалтівської селищної ради VIIІ скликання із
змінами така допомога надається один раз на рік .
ПРОПОЗИЦІЯ:
Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування:
гр. Кінзебулатовій Аллі Миколаївні у розмірі – 3000,00 ( три тисячі ) гривень.
Відділу соціального-захисту населення Старосалтівської селищної ради (Цибуковська
Н.О.) провести перерахування коштів при наявності лімітів.

Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову (Коновалов Е.П.) .
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -21

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В.,
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю. ,
Лушпа О.П., Лисаченко С.П., Донська А.І., Шевченко А.В., Ситник О.В., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. .

«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЯ» - 0
ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.

9. СЛУХАЛИ : голову виконкома Коновалова Е.П. про розгляд звернення гр. Трухач Віктора
Костянтиновича мешканця села Кирилівка , вулиця Джерельна , будинок 20 про
надання йому одноразової матеріальної допомоги на лікування.
Виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради відзначає, що гр. Трухач Віктор
Костянтинович звернувся за отриманням матеріальної допомоги на лікування у зв’язку із
отриманою з хворобою , що підтверджується випискою із медичної карти стаціонарного
хворого від 31.07.2021 року
Комунального некомерційного підприємства Харківської
обласної ради «Обласний медичний центр урології на нефрології ім. В.І. Шаповала » , також
згідно акту обстеження матеріально-побутових умов складеного старостою округу заявник
потребує матеріальної допомоги . На підставі «Комплексної Програми соціального захисту
населення Старосалтівської селищної ради на період 2021 -2023 роки » затвердженої рішенням
від 15 грудня 2020 року ІII сесії Старосалтівської селищної ради VIIІ скликання із змінами така
допомога надається один раз на рік .
ПРОПОЗИЦІЯ:
Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування:
гр. Трухачу Віктору Костянтиновичу у розмірі – 5000,00 ( п’ять тисяч ) гривень.
Відділу соціального-захисту населення Старосалтівської селищної ради (Цибуковська Н.О.)
провести перерахування коштів при наявності лімітів.
Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову (Коновалов Е.П.) .
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -21

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В.,
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю. ,
Лушпа О.П., Лисаченко С.П., Донська А.І., Шевченко А.В., Ситник О.В., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. .

«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЯ» - 0
ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.

10. СЛУХАЛИ голову виконкома Коновалова Е.П. про розгляд звернення гр. Мартиненко
Людмили Володимирівни мешканки смт Старий Салтів , вулиця Перемоги , будинок 10 про
надання їй одноразової матеріальної допомоги на лікування сина Абрамченко Савелія
Анатолійовича .
Виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради відзначає,що гр-ка Мартиненко
Людмила Володимирівна
звернулась за отриманням матеріальної допомоги в зв’язку з
необхідністю лікування сина Абрамченко Савелія Анатолійовича , який страждає вродженою
патологією - дитячим церебральним паралічем та в жовтні 2021 року переніс операцію, що
підтверджуються випискою з Інституту клінічної реабілітації міста Тули , Російської Федерації
від 09.10.2021 року та потребує подальшої реабілітації , також згідно акту обстеження умов
проживання складеного депутатом вуличного округу потребує матеріальної допомоги на
лікування . На підставі «Комплексної Програми соціального захисту населення Старосалтівської
селищної ради на період 2021 -2023 роки » затвердженої рішенням від 15 грудня 2020 року ІII

сесії Старосалтівської селищної ради VIIІ скликання із змінами така допомога надається один
раз на рік .
ПРОПОЗИЦІЯ:
Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування Абрамченко Савелія Анатолійовича :
гр - ці Мартиненко Людмилі Володимирівні у розмірі –3 000,00 (три тисячі) гривень.
Відділу бухгалтерського обліку Старосалтівської селищної ради (Дюкова Т.Л.) провести
перерахування коштів при наявності лімітів.
Контроль за виконанням рішення залишити за селищним головою .
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» - 21

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов
М.В., Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Глазунова І.Д. ,
Сороковий Г.Ю. , Лушпа О.П., Лисаченко С.П., Донська А.І., Шевченко А.В., Ситник О.В., Дюкова Т.Л. ,
Волосник В.І. .

«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЯ» - 0
ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.

11. СЛУХАЛИ : голову виконкома Коновалова Е.П. про розгляд звернення гр. Скорика
Володимира Володимировича мешканця села Хотімля , вулиця Широка , будинок 17 про
надання йому одноразової матеріальної допомоги як учаснику бойових дій . Виконавчий
комітет зазначає що заявник не додав до свого звернення Довідку завірену банком про
банківські реквізити його особистих розрахункових рахунків, без цих даних не можливо
перерахувати безготівкові кошти
ПРОПОЗИЦІЯ :
Відмовити гр. Скорику Володимиру Володимировичу в наданні матеріальної допомоги як
учаснику бойових дій у зв’язку з поданням не повного пакету документів .
Рекомендувати гр. Скорику Володимиру Володимировичу надати на чергове засідання
виконавчого комітету повний пакет документів разом із Довідкою з банку з актуальними
банківськими реквізитами своїх особистих рахунків .
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Штрикун Л.І. .
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» - 21

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В.,
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю. ,
Лушпа О.П., Лисаченко С.П., Донська А.І., Шевченко А.В., Ситник О.В., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. .

«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЯ» - 0
ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.

15.
12. СЛУХАЛИ: голову виконкома Коновалова Е.П. про розгляд звернення гр. Козлова
Ігоря Олексійовича мешканця села Кирилівка , вулиця Джерельна, будинок 32 про надання
йому одноразової матеріальної допомоги як учаснику бойових дій . Виконавчий комітет
вивчивши додані до заяви документи , зазначає що на підставі «Комплексної Програми
соціального захисту населення Старосалтівської селищної ради на період 2021 -2023 роки »
затвердженої рішенням від 15 грудня 2020 року ІII сесії Старосалтівської селищної ради VIIІ
скликання із змінами така допомога надається один раз на рік .
ПРОПОЗИЦІЯ
Надати гр. Козлову Ігорю Олексійовичу матеріальну допомогу як учаснику бойових дій в
розмірі 1000,00 (одна тисяча ) гривень .

Відділу соціального-захисту населення Старосалтівської селищної ради (Цибуковська
Н.О.) провести перерахування коштів при наявності лімітів.
Контроль за виконанням рішення залишити за селищним головою (Коновалов Е.П.) .
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» - 21

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В.,
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю. ,
Лушпа О.П., Лисаченко С.П., Донська А.І., Шевченко А.В., Ситник О.В., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. .

«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЯ» - 0
ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.

13. СЛУХАЛИ: голову виконкома Коновалова Е.П. про розгляд звернення гр. Івченка Юрія
Олексійовича мешканця смт Старий Салтів , вулиця Світла , будинок 51 , квартира 30 про
відшкодування йому витрат за ремонт приміщення .
ПРОПОЗИЦІЯ:
Відмовити гр-ну Івченку Юрію Олексійовичу в відшкодуванні витрат за ремонт приміщення.
Начальнику відділу ЦНАП (Марина НАГОРНА) про прийняте рішення повідомити заявника.
Контроль за виконанням рішення залишити за селищним головою (Коновалов Е.П.) .
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» - 21

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В.,
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю. ,
Лушпа О.П., Лисаченко С.П., Донська А.І., Шевченко А.В., Ситник О.В., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. .

«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЯ» - 0
ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.

14. СЛУХАЛИ: начальника відділу земельних ресурсів, ЖКГ, містобудування та архітектури
Максима Маймуліна про розгляд звернення гр. Сорокіна А.М. про надання згоди на
проектування укріплення берегової лінії на орендованій земельній ділянці згідно договору
оренди від 21.09.2010р зареєстрованого в Вовчанському РВ ХРФ ДП «Центр ДЗК»
№041069000012 з кадастровим номером 6321655802:00:000:0207, площею 0,10 га, розташована
в с. Металівка, вул. Металівська 51,51-А..
ПРОПОЗИЦІЯ:
З метою укріплення та забезпечення міцності і стійкості берегової лінії надати згоду гр.
Сорокіну Анатолію Миколайовичу на проектування укріплення берегової лінії на земельній
ділянці з кадастровим номером 6321655802:00:000:0207, що розташована на території
Старосалтівської територіальної громади в селі Метайлівка, вул. Металівська 51,51-А,
Харківської області та використовується ним відповідно до Договору оренди землі від
21.09.2010р зареєстрованого в Вовчанському РВ ХРФ ДП «Центр ДЗК» №041069000012 з
кадастровим номером 6321655802:00:000:0207.
Отримати містобудівні умови та обмеження для об’єкта містобудування
Зобов’язати гр. Сорокіна Анатолія Миколайовича:
- Виготовити проектну документацію на проведення робіт з берегоукріплення на річці
Сіверський Дінець Печенізького водосховища земельна ділянка кадастровим номером
6321655802:00:000:0207,
- У разі отримання позитивного висновку експертної організації укласти договір на
проведення робіт з берегоукріплення з організацією, яка має ліцензію на виконання даних робіт;
- Роботи провести з дотриманням будівельних норм та стандартів;

- Після закінчення будівництва об’єкта містобудування здати його в експлуатацію у
встановленому чинним законодавством порядку.
Загальному відділу селищної ради (Гордієнку К.В.) про прийняте рішення повідомити
заявника .
Контроль за виконанням даного рішення покласти керуючого справами (секретаря)
виконавчого комітету (Бурменко А.В.) .
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» - 21

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В.,
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю. ,
Лушпа О.П., Лисаченко С.П., Донська А.І., Шевченко А.В., Ситник О.В., Дюкова Т.Л. , Волосник В.І. .

«ПРОТИ» - 0
«УТРИМАЛИСЯ» - 0
ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.
Старосалтівський селищний голова

оригінал підписано Едуард КОНОВАЛОВ

Керуючий справами ( секретар) виконавчого комітету
Старосалтівської селищної ради
оригінал підписано Анатолій БУРМЕНКО

