
                                                                                                      

УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА   СЕЛИЩНА  РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №  211 -ОД 

                                         

 «04»  грудня   2020   року                                                №  211 -ОД 

 

 

          У відповідності до  ст.ст. 42,59  Закону України «Про  місцеве 
самоврядування   в Україні»  скликати позачергову ІІІ  сесію Старосалтівської  
селищної ради  VІІІ скликання  15 грудня 2020  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 встановлення норми витрат на харчування дітей в закладах загальної 
середньої освіти Старосалтівської селищної ради на 2021 рік. 

2. Про встановлення норми витрат  на харчування дітей в закладах дошкільної 
освіти Старосалтівської селищної ради та розміру батьківської плати  на 
2021 рік 

3. Про введення  штатної одиниці  - директора КЗ «Старосалтівська мистецька 
школа». 

4. Про закупівлю комп’ютерної техніки для фінансово – господарської 
діяльності з метою введення в дію програмного комплексу «Місцевий 
бюджет». 

5. Про внесення змін до штатного розпису відділу освіти, молоді та спорту 

6. Про надання фінансової підтримки КП «Салтів водоканал». 

7. Про схвалення Програми  соціально-економічного розвитку 
Старосалтівської  територіальної громади на 2021 рік ; 

8. Про схвалення Комплексної програми соціального захисту населення  
Старосалтівської селищної ради на період 2021 – 2023 роки; 

9. Про Внесення змін до Програми «Розвиток культури Старосалтівської ОТГ 
на 2020-2022 роки» на 2021 рік. 

10. Про схвалення «Програми проведення урочистих та святкових заходів на 
території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, 
Харківської області на 2021 рік». 

11. Про схвалення внесення змін до місцевої цільової Програми 
Старосалтівської селищної ради «Питна вода Старосалтівської ОТГ на 
2019-2021 роки» 

12. Про схвалення внесення змін до місцевої цільової Програми 
Старосалтівської селищної ради «Безпечний Салтів» 

13. Про схвалення внесення змін до місцевої цільової Програми 
Старосалтівської селищної ради «Утримання та ремонт автомобільних 
доріг комунальної власності у населених пунктах Старосалтівської 
селищної ради»   на 2017-2021 роки 

14. Про схвалення  програми підтримки сім’ї та забезпечення прав дітей 
«Назустріч дітям» служби у справах дітей   виконавчого комітету 



Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області 
на 2021 - 2023 роки 

15. Про схвалення внесення змін до місцевої комплексної програми 
«Удосконалення галузі освіти в Старосалтівській ОТГ» на 2020-2022 роки 
та затвердження її в новій редакції 

16. Про схвалення   Програми «Розвиток бібліотек Старосалтівської ОТГ  на 
2021-2023р.р.» 

17. Про схвалення Програми місцевих стимулів для медичних працівників   
Комунального некомерційного підприємства «Старосалтівський Центр 
первинної медико-санітарної допомоги Старосалтівської селищної ради» 
Вовчанського району, Харківської області на 2021-2023 роки. 

18. Про  схвалення   Програми  «Здоровий спосіб життя – вибір молоді 
Салтівщини»   на 2021 рік». 

19. Про схвалення внесення змін до місцевої програми «Молодь 
Старосалтівської ОТГ» на 2020-2022 роки та затвердження її в новій 
редакції 

20. Про схвалення  місцевої цільової програми Старосалтівської селищної ради 
«Стимулювання педагогічних працівників закладів освіти Старосалтівської 
селищної ради» на 2021-2025 роки 

21. Про  схвалення « Програми запобігання  загибелі людей на водних об’єктах, 
забезпечення  вимог безпеки, профілактики травматизму та охорони життя  
людей на  воді на 2021 рік по  КП   «Старосалтівська аварійно-рятувальна 
водолазна служба». 

22. Про схвалення   « Програми проведення громадських робіт на території 
Старосалтівської селищної  ради на 2021 рік». 

23. Про схвалення  Програми розвитку комунального некомерційного 
підприємства "Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Старосалтівської селищної ради" Вовчанського району 
Харківської області  та модернізації  його матеріально-технічної бази на 
2021-2023 роки 

24. Про схвалення  Програми «Фінансової підтримки комунальних 
підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів» на 2021р. 

25. Про схвалення  Програми «Підтримка розвитку місцевого самоврядування  
та  депутатської діяльності    » на 2021 рік. 

26. Різне .  
 

 

 

 

  

Старосалтівський селищний голова оригінал підписано Едуард КОНОВАЛОВ 

 


