
                                                     П Р О Т О К О Л 

LХV (65) сесії Старосалтівської селищної ради VІІ скликання Вовчанського району 
Харківської області смт Старий Салтів Вовчанського району Харківської області    28 
січня 2020  року. 
Обрано депутатів Старосалтівської селищної ради – 26 чоловік.        
Приймали участь в роботі сесії   -  20 депутатів       
Проводить пленарне засідання LХVсесії Старосалтівський селищний голова 
Коновалов Е.П. 
Веде  протокол сесії секретар Старосалтівської селищної ради  - Штрикун  Л.І. 
У роботі сесії приймають участь: 
Начальник відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського  обліку Струк В.В. 
Нач. відділу земельних ресурсів та житлово-комунального господарства    
Маймулін М.С.   
Начальник загального відділу  Гордієнко К.В. 
Начальник юридичного відділу   Леонець   О.С., спеціаліст І категорії Маслова І.О. 
В. п. старост сіл, що  увійшли до  складу Старосалтівської  селищної  ради. 
Мартиненко  Людмила  Володимирівна, мешканець смт Старий  Салтів, 
вул..Перемоги, буд.19, кв.3, мати дитини-інваліда. 
 

СЛУХАЛИ: 3348.«Про  порядок  денний LХV( 65) сесії   Старосалтівської 
селищної ради   VІІ скликання»  - доповідає Старосалтівський селищний голова 
Коновалов Е.П. який   запитав, чи будуть в кого питання щодо  внесення  до 
порядку денного пленарного засідання сесії.  
СЛУХАЛИ: Лебеденка А.С., депутата виборчого округу № 22, члена комісії з 
питань бюджету запропонував внести до порядку денного сесії питання «Про 
виділення коштів  в сумі 40 000 гривень для придбання матеріалів на  потреби 
загальноосвітніх шкіл та дошкільних закладів Старосалтівської селищної ради», 
яке попередньо  розглядалось  на комісії з питань бюджету.      Голосували:   Всі – 

за. ВИРІШИЛИ: внести це питання до порядку денного сесії. 
 

СЛУХАЛИ: Коновалов Е.П. селищний голова, запропонував  затвердити порядок  
денний  пленарного засідання  LХV  сесії VІІ скликання. 
Голосували.    Одноголосно.    ВИРІШИЛИ:  затвердити  порядок  денний.   
 

СЛУХАЛИ:1/3349.Розгляд  звернення  Мартиненко Людмили  Володимирівни 
щодо закупівлі  ортопедичного  крісла та ходунків  для дитини-інваліда. Яка 
повідомила , що  необхідно  вирішити питання щодо  закупівлі  ортопедичного  
крісла  та ходунків  для  дитини інваліда, який є учнем 1 класу Старосалтівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів.  
ВИРІШИЛИ:  рішення прийнято, додається. 
СЛУХАЛИ:2/3350.Про внесення  змін до рішення LХІV сесії  Старосалтівської 
селищної ради VІІ скликання   «Про  бюджет Старосалтівської селищної ради  на 
2020 рік». 
Доповідає:  головний бухгалтер Струк В.В. 
Голосували: поіменне голосування додається. ВИРІШИЛИ:  рішення прийнято, 
додається. 
СЛУХАЛИ:3/3351.Про внесення змін до рішення LХІV  сесії Старосалтівської 
селищної ради VІІ скликання     № 3231   від 20.12.2019 року «Про встановлення 
норми витрат на харчування дітей в дошкільних навчальних закладах 



Старосалтівської селищної ради та розміру батьківської плати  на 2020 рік».  

Голосували: поіменне голосування додається. ВИРІШИЛИ:  рішення прийнято, 
додається. 
СЛУХАЛИ: 4/3352.Про внесення  змін до  штатного розпису  Кирилівської ЗОШ І-
ІІІ ступенів про введення штатної одиниці  водія автобуса та 0,5 ставки  
вихователя. Голосували: поіменне голосування додається. ВИРІШИЛИ:  рішення 
прийнято, додається. 
СЛУХАЛИ:5/3353.Про  виділення  коштів  в сумі  60000 гривень для реконструкції 
кухні в Кирилівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
Голосували: поіменне голосування додається. ВИРІШИЛИ:  рішення прийнято, 
додається. 
СЛУХАЛИ:6/ 3354.Про виділення коштів  в сумі  45000 гривень для придбання 
обладнання та матеріалів в ДНЗ  я/с «Барвінок-100».Голосували: поіменне 
голосування додається. ВИРІШИЛИ:  рішення прийнято, додається. 
СЛУХАЛИ:Про виділення коштів в сумі  40000 гривень на придбання посуду 

та  матеріалів для  потреб загальноосвітній шкіл та   ДНЗ  Старосалтівської  
селищної ради. Голосували: поіменне голосування додається. ВИРІШИЛИ:  
рішення прийнято, додається. 
СЛУХАЛИ:7/3355.Про внесення змін до «Програми «Фінансової підтримки 
комунальних підприємств та здійснення внесків  до  їх  статутних фондів» на 2020 
рік по  КП «Салтів водоканал».Голосували: поіменне голосування додається. 
ВИРІШИЛИ:  рішення прийнято, додається. 
СЛУХАЛИ:8/3356.Про внесення  змін до «Програми соціально-економічного 
розвитку Старосалтівської  селищної ради  на  2020 рік». 
Голосували: поіменне голосування додається. ВИРІШИЛИ:  рішення прийнято, 
додається. 
СЛУХАЛИ:9/3357.Про затвердження  Експертного звіту по робочому проекту 
«Будівництво  нової амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 по 
вул.Миру,33-а в с.Старий Салтів Вовчанського району Харківської області 
(коригування).Голосували: поіменне голосування додається. ВИРІШИЛИ:  рішення 
прийнято, додається. 
СЛУХАЛИ:10/3358.Розгляд депутатського звернення Новікової Н.М.  щодо 
аварійного стану підвального приміщення гуртожитку, що розташований по вул. 
Культури,1а, в смт Старий Салтів, яка повідомила,  що питання  аварійного стану  
підвального приміщення  необхідно  терміново  
ВИСТУПИЛИ:  Асєєв В.І. депутат, виборчий округ № 3, запропонував   створити 
відділ  благоустрою, для виконання  таких  робіт  та  ввести до штатного розпису  
КП «Салтів водоканал»  людину, яка буде  займатись  виконанням робіт. 
Леонець О.С. – нач.юридичного відділу  селищної  ради,   повідомила, що  в 
минулому році  пропонувалося багато пропозицій щодо  написання проектів, в 
тому числі  і  на виконання даних робіт, але мешканці  гуртожитку  не  
скористалися  цим. 
Коновалов Е.П. – Старосалтівський селищний голова  запропонував створити  
комісію  по вирішенню даного питання. 
Голосували: поіменне голосування додається. ВИРІШИЛИ:  рішення прийнято, 
додається. 
СЛУХАЛИ:11/3359.Про прийняття до  комунальної  власності Старосалтівської 
селищної ради обладнання від Global Communities  Програми міжнародної 
технічної допомоги DOBRE,  для реалізації  спільного Проекту  «Закупівля 



брикетної лінії для забезпечення комунальних закладів альтернативним паливом». 
Голосували: поіменне голосування додається. ВИРІШИЛИ:  рішення прийнято, 
додається. 
Доповідає: заступник селищного голови  Бурменко А.В. 
СЛУХАЛИ:12/3360.Про прийняття  до комунальної власності Старосалтівської 
селищної ради екскаватора –   навантажувача  JCB 3CX SITEMASTER (заводський 
№ JCB3CX4TAK2824245, двигун № SB320/45034H00201391». 
Доповідає: заступник селищного голови  Бурменко А.В. 
Голосували: поіменне голосування додається. ВИРІШИЛИ:  рішення прийнято, 
додається. 

       СЛУХАЛИ:13/3361.«Про  передачу із спільної власності територіальних громад  
       сіл, селищ, міста Вовчанського  району Харківської області до комунальної 
       власності Старосалтівської селищної   ради    Вовчанського району Харківської 
       області підрозділів Комунального підприємства «Центр первинної медико- 

       санітарної допомоги Вовчанського району», що знаходяться на території   
       Старосалтівської селищної ради». Голосували: поіменне голосування додається. 

СЛУХАЛИ:14/3362.Про внесення  змін  до Регламенту  Старосалтівської селищної 
ради. Голосували: поіменне голосування додається. ВИРІШИЛИ:  рішення 
прийнято, додається. 
СЛУХАЛИ:15/3363.Про внесення змін  до рішення №1683 ХХХV сесії 
Старосалтівської  селищної ради VІІ скликання   від  27 березня 2018 року «Про 
затвердження  складу  та Положення  про адміністративну комісію  при  
виконавчому  комітеті Старосалтівської  селищної ради». Голосували: поіменне 
голосування додається. ВИРІШИЛИ:  рішення прийнято, додається. 

       СЛУХАЛИ:16/3364.Про виключення зі складу виконавчого комітету 

       Старосалтівської  селищної  ради   Колкутіна Костянтина  Миколайовича.      
Доповідає: секретар селищної ради  Штрикун Л.І. Голосували: поіменне 
голосування додається. ВИРІШИЛИ:  рішення прийнято, додається. 
СЛУХАЛИ:17.Про  виконання рішення Харківського окружного адміністративного 
суду від 19.06.2018 року   по справі  № 820/1497/18 за адміністративним позовом 
Іванова Віталія Вікторовича до Старосалтівської  селищної ради. Голосували: 
поіменне голосування додається.  РІШЕННЯ не  прийнято. 
СЛУХАЛИ:18.Про надання дозволу  Катриченку  Дмитру Васильовичу на  
розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
індивідуального дачного будівництва з подальшою  передачею в    приватну 
власність орієнтовною  площею 0,10 га  в  смт  Старий Салтів поряд з земельною  
ділянкою   6321655800:00:002:0436. Голосували: поіменне голосування додається. 
Голосували: поіменне голосування додається. РІШЕННЯ не  прийнято. 
СЛУХАЛИ:19.Про  виконання рішення Харківського окружного адміністративного 
суду від 24.12.2019 року по  справі  № 520/9677/19  за адміністративним позовом  
«Бази відпочинку «Чайка 2019» до  Старосалтівської селищної ради.  Про  
повторний розгляд заяви ТОВ «База відпочинку «ЧАЙКА 2019» «Про  
затвердження технічної документації  з нормативної грошової оцінки земельної  
ділянки  несільськогосподарського призначення    кадастровий номер 
63655800:01:005:0036 для  будівництва та обслуговування  об’єктів рекреаційного  
призначення, що  розташована за межами населених  пунктів біля с.Зарічне  
(колишня назва – с.Петрівське) за  адресою Харківська область, Вовчанський    
район,   с.Зарічне, вулиця Вовчанський  шлях, буд.7. 
   Інформує: начальник юридичного відділу  Леонець   О.С. 



Голосували: поіменне голосування додається. РІШЕННЯ не  прийнято. 
 

 РІЗНЕ. 

ВИСТУПИЛИ:   Маслова І.О. яка повідомила про введені   зміни   при заповненні  
декларації про  доходи за  2019 рік   та нагадала  про відповідні  терміни    подання 
декларації.  
 Директор  Гонтарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів,  повідомила, що на цей час  немає 

палива для автобусів. 
Коновалов Е.П. Старосалтівський селищний голова,  повідомив, що це питання  
буде  вирішено  сьогодні. 
 

СЛУХАЛИ: Коновалов Е.П. Старосалтівський селищний голова   - питання  
порядку денного пленарного  засідання LХV (65) сесії Старосалтівської селищної 
ради  розглянуті  сесія оголошується  закритою. 
 

 

 

 

 

 

 

    Старосалтівський  селищний  голова         оригінал  підписано   Е.П.Коновалов 

 

    Секретар   селищної  ради                        оригінал підписано      Л.І.Штрикун 

 


