
Протокол громадських слухань № Б/н   

щодо обговорення проєкту бюджету  
Старосалтіської  селищної ради на 2022 рік 

 
Місце проведення:   Харківська область, Чугуївський 

район, смт Старий Салтів, вул. 
Перемоги, буд. 21        

 
Дата проведення:   15 грудня 2021 року                                                             

 

Час проведення: «12.00» - «13.00» 

 
Головуючий:  Бурменко А.В., керуючий справами (секретар) виконавчого 
комітету  селищної ради  

Секретар : Мандач К.О.,  заступниця голови правління ГО «Добрі Дії»   

Присутні : 29 осіб ( реєстраційний лист додається) 

Спосіб оповіщення: розміщення оголошень про громадські слухання  на сайті 
Старосалтівської громади. 

Порядок денний: 

1. Вибір головуючого та секретаря засідання. 
2. Ознайомлення з порядком денним. 
3. Ознайомлення з проектом бюджету Старосалтіської  селищної ради на 
2022 рік. 

4. Ознайомлення з проектами бюджетів самостійних розпорядників коштів 
Старосалтівської селищної ради на 2022 рік. 

5. Ознайомлення з переліком бюджетних та місцевих цільових програм на 
2022 рік. 
6. Висновки. 

Перейшли до обговорення: 

1. Виступила   Штрикун Л.І. з пропозицією обрати головою засідання 
Бурменка А.В.   і секретарем засідання Мандач К.О. 
Голосували : «за» - 29, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Вирішили: обрати головою засідання Бурменка А.В.,   і секретарем засідання 
Мандач К.О. 



2. Виступила  секретарка засідання Мандач К.О.   –  ознайомила з порядком 
денним. 
3. Виступила Струк В.В., начальниця фінансового відділу яка ознайомила 
присутніх з показниками  дохідної та видаткової частин селищного бюджету на 
2022 року. 
Виступив Лебеденко А.С., депутат Старосалтівської селищної ради, з 
пропозицією передбачити в бюджеті закупівлю Економічного профілю 
громади. 

Вирішили: внести в бюджет Старосалтівської громади на 2022 рік закупівлю 
Економічного профілю громади. 
4. Виступили  Цибуковська Н.О., Сороковий Г.Ю., Глазунова І.М., 
розпорядники коштів, які ознайомили присутніх з бюджетами відділів 
соціального захисту населення, сектору культури і туризму, відділу освіти, 
молоді та спорту на 2022 року. 
5. Виступила Струк В.В., начальниця фінансового відділу яка ознайомила 
присутніх з бюджетними та місцевими цільовими програмами на 2022 рік. 

6. Висновки:  бюджет Старосалтівської громади та програми з 
зауваженнями та пропозиціями винести на розгляд сесії. 
7.  

Порядок денний вичерпано. Зауважень та пропозицій до ведення зборів не має. 
 

Головуючий: Бурменко А.В.                                                         /  оригінал підписано   /     

Секретарка: Мандач К.О.                                                               / оригінал підписано   / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


