
ПРОЕКТ
УКРАЇНА

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

листопада 2019 року Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження « Програми проведення громадських робіт на 
території Старосалтівської селищної ради на 2020 рік».

Відповідно ст. 20 Бюджетного кодексу України, керуючись 
ст..ст.26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про 
затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів», враховуючи висновки 
та рекомендації постійної депутатської комісії селищної ради з питань 
бюджету селищна рада ВИРІШИЛА :

1. Затвердити « Програму проведення громадських робіт на території 
Старосалтівської селищної ради на 2020 рік».
2. Видатки, пов’язані з проведенням програми, здійснювати за рахунок 
коштів, передбачених у селищному бюджеті на 2020 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 
комісію селищної ради з питань бюджету (Тимофєєв В.І.).

Старосалтівський селищний голова Е.П.Коновалов



ПРОЕКТ

ПРОГРАМА
проведення громадських робіт 
на території Старосалтівської 

селищної ради на 2020 рік

смт Старий Салтів 
2019 рік



Загальна частина
В умовах ускладнення ситуації на ринку праці, скорочення потреби в 

робочих кадрах найбільшої значимості набувають питання організації 
громадських робіт та забезпечення їх фінансування на солідарній основі, а 
саме з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття, підприємствами та місцевими бюджетами.

Програма проведення громадських робіт на 2019 рік на території 
Старосалтівської селищної ради Вовчанського району розроблена відповідно 
до ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.23 та 
ст.31 Закону України «Про зайнятість населення», Постанова КМУ «Про 
затвердження порядку організації громадських та інших робіт тимчасового 
характеру» від 20.03.2013 року №175 (із змінами), Розпорядження 
Вовчанської РДА від 19.03.2010 р. за № 479 з метою запобігання безробіття в 
районі.

Мета і завдання програми

Програма спрямована на організацію та проведення громадських робіт 
на підприємствах, в організаціях, установах комунальної власності шляхом 
укладання відповідних договорів з Вовчанською районною філією 
Харківського обласного центру зайнятості.

Програма охоплює роботою громадян, які не мають роботи з числа 
зареєстрованих в службі зайнятості, учнівську та студентську молодь, що 
виявила бажання працювати у вільний від навчання час та в період канікул, 
пенсіонерів, інвалідів, зайнятих осіб у вільний від основної роботи час.

Завдання програми -  виконати суспільно-корисні роботи з благоустрою 
та впорядкуванню територій населених пунктів, насамперед меморіалів, 
пам’ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників 
Вітчизни.

Виконання програми
Громадські роботи будуть проводитись на спеціально створених для 

цього тимчасових робочих місцях згідно з переліком видів громадських робіт 
(додаток 1).

Вовчанська районна філія Харківського обласного центру зайнятості 
забезпечує проведення громадських робіт на підприємствах комунальної 
власності в обсягах визначених відповідно до рішення сесії Старосалтівської 
селищної ради Вовчанського району, шляхом укладення відповідних 
договорів та постійне інформування населення про можливість участі в 
громадських роботах, інформування підприємств комунальної форми 
власності та територіальних громад про види громадських робіт, які 
фінансуватимуться за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Фінансове забезпечення програми



Фінансування організації громадських робіт, до яких залучається 
зареєстровані безробітні (або працівники, які втратили частину заробітної 
плати) здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 
безробіття (додаток 3). За рахунок коштів фонду здійснюється насамперед 
фінансування організації громадських робіт, кошти для фінансування якої 
виділено з місцевих бюджетів.

Контроль за виконанням програми

Контроль за виконанням програми здійснюють Вовчанська районна 
філія Харківського обласного центру зайнятості і управління праці та 
соціального захисту населення Вовчанської райдержадміністрації.

Вовчанська районна філія Харківського обласного центру зайнятості 
контролює своєчасність укладання договорів на проведення громадських 
робіт, проведення заходів щодо інформування населення про можливість 
участі виконання.

Управління праці та соціального захисту населення здійснює 
моніторинг стану реалізації програми й освоєння виділених на ці цілі коштів 
протягом 2020 року.



Додаток 3

Розподіл
коштів передбачених на реалізацію 

Програми проведення громадських робіт 
на території Старосалтівської селищної ради

на 2020 рік

Н аселення, кількість осіб Сума кош тів, виділених 
м ісцевим бю дж етом

8948 75000 грн.

Старосалтівський селищний голова Е.П.Коновалов



Додаток 2

Кошти, виділені на проведення
^  • •••громадських робіт на території

Старосалтівської селищної ради 
на 2020 рік

№  п/п Н айменування Сума
1. Старосалтівська селищна рада 75000 грн.

Старосалтівський селищний голова Е.П.Коновалов



ПРОЕКТУКРАЇНА
СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВОВЧАНСЬОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
сесія VII скликання

від листопада 2019 р. Р І Ш Е Н Н Я №

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

З метою протидії злочинності та забезпечення правопорядку і громадської 
безпеки на території Старосалтівської об’єднаної територіальної громади, на 
виконання вимог Закону України « Про Національну поліцію» та плану заходів 
Стратегії сталого розвитку Старосалтівської об’єднаної територіальної громади на 
2018-2026 роки , керуючись ст. 24, 25 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської 
комісії з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, 
депутатської діяльності та депутатської етики, селищна рада та комісії з питань 
бюджету Старосалтівсьтка селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми забезпечення публічної безпеки і порядку, 
протидії злочинності на території Старосалтівської селищної ради на 2020 
рік «Безпечний Салтів» затвердженої рішенням XXXV сесії Старосалтівської 
селищної ради VII скликання від 27.03.2018 року № 1666, виділити кошти в 
сумі 100000 гривень на виконання даної Програми.

2. Відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського обліку (Струк В.В.) 
передбачити фінансування видатків на виконання Програми з селищного 
бюджету .

3. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань місцевого самоврядування, законності, 
правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики 
(Гордієнко О.М.) та комісію з питань бюджету (Тимофєєв В.І.).

Старосалтівський селищний голова Е.П. Коновалов



Проект
УКРАЇНА

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

листопада 2019 року Р І Ш Е Н Н Я №

Продовження дії Програми «Обдаровані діти на 2017-2020 роки»

Відповідно ст. 20 Бюджетного кодексу України, керуючись 
ст..ст.26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про 
затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів», враховуючи висновки 
та рекомендації постійної депутатської комісії селищної ради з питань 
бюджету селищна рада ВИРІШИЛА :

1. Продовжити дію Програми «Обдаровані діти на 2017-2020 роки»
2. Видатки, в сумі 400(чотириста) гривень пов’язані з проведенням 

програми, здійснювати за рахунок коштів, передбачених у селищному 
бюджеті на 2020 рік .

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
депутатську комісію селищної ради з питань бюджету (Тимофєєв В.І.).

Старосалтівський селищний голова Е.П.Коновалов



УКРАЇНА
СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

листопада 2019 року Р І Ш Е Н Н Я №

Про внесення змін до «Комплексної Програми соціального захисту населення 
Старосалтівської селищної ради на 2017-2020 роки»

Відповідно ст. 20 Бюджетного кодексу України, керуючись ст..ст.26,59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом 
Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження 
Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання 
та виконання місцевих бюджетів», враховуючи висновки та рекомендації 
постійної депутатської комісії селищної ради з питань бюджету

селищна рада вирішила:

1.Внести зміни в «Комплексну Програму соціального захисту населення 
Старосалтівської селищної ради на 2017-2020 роки».

2. Видатки, в сумі 200000 гривень пов’язані з проведенням програми, 
здійснювати за рахунок коштів, передбачених у селищному бюджеті на 
2020 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 
комісію селищної ради з питань бюджету (Тимофєєв В.І.).

Старосалтівський селищний голова Е.П.Коновалов



Проект
УКРАЇНА

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

листопада 2019 року Р І Ш Е Н Н Я №

Про Затвердження « Програми запобігання загибелі людей на водних об’єктах, 
забезпечення вимог безпеки, профілактики травматизму та охорони життя людей на воді 
на 2020 рік по КП «Старосалтівська аварійно-рятувальна водолазна служба».

Відповідно ст. 20 Бюджетного кодексу України, керуючись 
ст..ст.26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про 
затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів», враховуючи висновки 
та рекомендації постійної депутатської комісії селищної ради з питань 
бюджету селищна рада ВИРІШИЛА :

1.Затвердити « Програму запобігання загибелі людей на водних об’єктах, 
забезпечення вимог безпеки, профілактики травматизму та охорони життя 
людей на воді на 2020 рік по КП «Старосалтівська аварійно-рятувальна 
водолазна служба».
2. Видатки, пов’язані з проведенням програми, здійснювати за рахунок 
коштів, передбачених у селищному бюджеті в сумі 200000 грн. на 2020 
рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 
комісію селищної ради з питань бюджету (Тимофєєв В.І.).

Старосалтівський селищний голова Е.П.Коновалов



ПРОЕКТУКРАЇНА
СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

від листопада 2019 року Р І Ш Е Н Н Я №

Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку 
Старосалтівської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік

В зв’язку з перемогою в обласному конкурсі міні-грантів у рамках 
виконання Проекту «Ефективна первинна медицина в громаді» 
затвердженого Рішенням Харківської обласної ради від 28 лютого 2019 року 
№ 958- VII, керуючись ст..26,59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» Старосалтівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до п. 3.3.3 розділу III «Пріоритетні заходи реалізації 
плану економічного та соціального розвитку громади на 2019рік» Завдання 3 
«Медичне обслуговування та охорона здоров’я» Програми соціально- 
економічного розвитку Старосалтівської об’єднаної територіальної громади 
на 2019 рік, затвердженої рішенням ХLV сесії Старосалтівської селищної 
ради VII скликання від 30.11.2018 р. № 2198 в частині придбання медичного 
обладнання на суму 289,00 тис. грн., в тому числі: за кошти обласного 
бюджету -  260,1 тис. грн., та кошти Старосалтівської ОТГ -  28,9 тис. грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, соціального 
захисту населення та гуманітарних питань (Мироненко Л.Г.) та комісію з 
питань бюджету.

Старосалтівський селищний голова Е.П.Коновалов



ПРОЕКТУКРАЇНА
СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

від листопада 2019 року Р І Ш Е Н Н Я №

Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку 
Старосалтівської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

Відповідно Бюджетного кодексу України, керуючись ст..ст.26,59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 
висновки та рекомендації постійної депутатської комісії питань соціально- 
економічного розвитку, соціального захисту населення та гуманітарних 
питань та комісії з питань бюджету Старосалтівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку 
Старосалтівської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку, соціального 
захисту населення та гуманітарних питань (Мироненко Л.Г.).

Старосалтівський селищний голова Е.П.Коновалов



ПРОЕКТУкраїна
СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВОВЧАНСЬКИЙ РАЙОНХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ

листопада 2019 року РІШЕННЯ №

Про 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.»

Керуючись ст.ст. 26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та Закону України « Про захист тварин від жорстокого 
поводження», програми «Контролю за утриманням домашніх тварин та 
регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 
території Старосалтівської селищної ради на 2017-2021 роки.» враховуючи 
висновки постійної депутатської комісії з питань бюджету СЕЛИЩНА 
РАДА ВИРІШИЛА:

1. Продовжити дію Програми «Контролю за утриманням домашніх тварин та 
регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 
території Старосалтівської селищної ради на 2017-2021 роки» на 2020 рік.

2. Передбачити в бюджеті селищної ради кошти на реалізацію Програми на 
2020 рік в розмірі 30000 (тридцять) тисяч гривень.

10.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань бюджету(Тимофєєв В.І.).

Старосалтівський селищний голова Е.П.Коновалов



СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СЕСІЯ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
від ____ ______2019 року

П ро затвердж ення П рограм и проведення 
урочистих та святкових заходів на території 
С таросалтівської селищ ної ради Вовчанського 
району, Х арківської області на 2020 рік.

Заслухавши доповідь голови постійної депутатської комісії з питань 
бюджету Тимофєєва В.І. про затвердження Програми проведення урочистих 
та святкових заходів на території Старосалтівської селищної ради 
Вовчанського району, Харківської області на 2020 рік та керуючись 
Конституцією України, пунктом 1 частини «а» статті 27 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 91 Бюджетного кодексу 
України

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програмуо проведення урочистих та святкових заходів 
на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району, 
Харківської області на 2020 рік (додається).

2. Фінансування Програми здійснювати за рахунок коштів місцевого 
бюджету та інших джерел, незаборонених чинним законодавством.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань бюджету (Тимофєєв В.І.) та постійну 
депутатську комісію з питань соціально-економічного розвитку та 
соціального захисту населення та гуманітарних питань (Мироненко Л.Г.)

Старосалтівський селищний голова Е.П.Коновалов



ДОДАТОК
До рішення ____сесії

Старосалтівської селищної ради___ скликання
селищної ради в і д _____________ року

ПРОГРАМА
проведення урочистих та святкових заходів 

на території Старосалтівської селищної ради 
Вовчанського району Харківської області на 2020 рік.

1.Загальні положення
Селище Старий Салтів є головною садибою Старосалтівської селищної 

ради об’єднаної територіальної громади з розвиненою самодіяльною 
творчістю. В смт Стрий Салтів знаходяться Старосалтівський селищний 
будинок культури, музична школа, Старосалтівська селищна бібліотека, в 
селі Зарічне, селі Шестакове, селі Молодова, селі Кирилівка -  сільські 
будинки уцльтури, бібліотеки; в селі Гонтарівка і Томахівка -  бібліотеки, 
село Хотімля славиться значною кількістю майстрів прикладного мистецтва. 
Робота цих закладів знаходить своє втілення в різноманітних концертах, 
зустрічах, фестивалях і конкурсах, виставках.

Разом з тим безліч цікавих ідей та культурних проектів не реалізуються 
у зв'язку з відсутністю належної фінансової підтримки. Ця Програма 
визначає основні напрямки подальшого вдосконалення форм та методів 
проведення заходів, присвячених державним та місцевим святам на 2020 рік.

Програма має на меті реалізацію єдиної політики в сфері організації 
концертів, театралізованих свят, урочистих заходів, фестивалів, виявлення 
талановитих особистостей, подальший розвиток традиційної української 
культури, підтримка народної творчості, обдарованих дітей.

Актуальність і необхідність створення такої Програми переконливо 
підкріплюється Конституцією України, Указами Президента України та 
Постановами Кабінету Міністрів України щодо святкування Дня Перемоги, 
Дня солідарності трудящих, Дня Незалежності та інших державних, 
професійних та місцевих свят.

Основні тенденції і напрямки реалізації даної Програми узгоджуються 
із Конституцією України, Указами Президента України, Законом України 
"Про охорону культурної спадщини України" та Концепцією державної 
політики в галузі культури.

2.Мета програми
Основною метою Програми є виховання почуття патріотизму до рідної 

країни та населеного пункту, організація дозвілля мешканців всіх населених 
пунктів громади у святкові дні, забезпечення умов для суспільної і



культурної самореалізації талановитих особистостей через організацію, 
проведення та фінансову підтримку різноманітних культурних заходів, 
увічнення пам'яті земляків та вшанування ветеранів війни, праці, заслужених 
працівників різних галузей народного господарства.

3.Завдання програми
Першочерговими завданнями Програми повинні стати:
- надання можливості жителям громади та гостям разом (колективно) 

відзначати державні та місцеві свята;
- проведення концертних програм, свят на високому професійному 

художньому та організаційному рівнях;
- збереження народних традицій, свят та обрядів.
Перспективними завданнями Програми є:
- виховання у людей необхідності спілкування між собою, почуттів 

людяності і доброзичливого відношення один до одного;
- виховання почуттів інтернаціоналізму і поваги до людей різних 

національностей;
- зниження злочинності та випадків порушення громадського порядку;
- забезпечення конституційного права жителів громади на задоволення 

культурних потреб, підвищення рівня народної та професійної творчості.

4.Шляхи і засоби розв’язання проблеми
Основним механізмом реалізації Програми у 2020 є:
- проведення тематичних концертів, театралізованих свят та народних 

гулянь у будинках культури і на вулицях населених пунктів;
- організація та проведення святкових заходів у дні святкування 

Всеукраїнських та місцевих визначних дат;
- святкове оформлення населених пунктів.

5. Фінансове забезпечення
Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до 

законодавства за рахунок коштів, передбачених у бюджеті громади, 
спонсорських надходжень та інших джерел, не заборонених діючим 
законодавством.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить -  200000 грн. на 
2020 рік.

Термін реалізації Програми до 31 грудня 2020 року.

6. Очікувані результати виконання
Виконання Програми дасть змогу :
- своєчасно організовувати та проводити урочисті та святкові заходи на 

території Старосалтівської селищної ради на належному рівні.
7.Заходи щодо виконання Програми та орієнтовні обсяги 

фінансування:



Обсяги фінансування
Програми проведення урочистих та святкових заходів 

на теріторії Старосалтівської ОТГ 
на 2020 рік

№
з/п

Найменування
заходу Виконавці Термін

виконання
Орієнтовний 
обсяг витрат

1 Урочистості до Дня 
вшанування 
учасників бойових 
дій на території 
інших держав

Сектор культури 
і туризму 
Старосалтівської 
селищної ради

лютий 3000

2 Народні гуляння 
Масляної

Сектор культури 
і туризму 
Старосалтівської 
селищної ради

березень 10000

3 Святкові заходи на 
честь Міжнародного 
жіночого Дня 8 
Березня

Сектор культури 
і туризму 
Старосалтівської 
селищної ради

березень 15000

4 Урочистості до Дня 
пам'яті
Чорнобильської
трагедії

Сектор культури 
і туризму 
Старосалтівської 
селищної ради

квітень 2000

5 День села Кирилівка Сектор культури 
і туризму 
Старосалтівської 
селищної ради

травень 5000

6 Урочистості до Дня 
пам'яті та 
примирення

Сектор культури 
і туризму 
Старосалтівської 
селищної ради

травень 26000

7 Щорічний конкурс 
«Зірочки Салтівщіни»

Сектор культури 
і туризму 
Старосалтівської 
селищної ради

травень 15000

8 День захисту дітей Сектор культури 
і туризму 
Старосалтівської 
селищної ради

червень 2000

9 День визволення смт 
Старий Салтів

Сектор культури 
і туризму 
Старосалтівської 
селищної ради

серпень 2000



10 Святкові заходи на 
честь Дня села 
Молодова, Зарічне, 
Шестакове

Сектор культури 
і туризму 
Старосалтівської 
селищної ради

серпень - 
вересень

15000

11 Святкові заходи на 
честь Дня села 
Хотімля, Гонтарівка

Сектор культури 
і туризму 
Старосалтівської 
селищної ради

вересень 12000

12 Святкові заходи на 
честь Дня селища 
Старий Салтів 
Урочисті заходи по 
святкуванню Дня 
Старосалтівської 
громади

Сектор культури 
і туризму 
Старосалтівської 
селищної ради

вересень 20000

13 День вчителя Сектор культури 
і туризму 
Старосалтівської 
селищної ради

жовтень 3000

14 Новорічні свята Сектор культури 
і туризму 
Старосалтівської 
селищної ради

грудень 70000

15 Всього 200000

Завідувач сектора культури і туризму Г.Ю. Сороковий



ПРОЕКТ
УКРАЇНА

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

листопада 2019 року РІШЕННЯ

Про затвердження Програми 
"Здоровий спосіб життя -  вибір 
молоді Салтівщини" на 2020 рік

Розглянувши пропозицію виконавчого комітету селищної ради, та з 
метою створення сприятливих умов для життєвого самовизначення та 
самореалізації молоді громади, підтримки їх діяльності, виховання в 
молодого покоління морально-правової культури та профілактики 
негативних явищ в молодіжному середовищі, керуючись пунктом 22 частини 
І статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування", Старосалтівська 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму "Здоровий спосіб життя -  вибір молоді Салтівщини" 
на 2020 рік (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 
комісію з питань соціально економічного розвитку та соціального захисту 
населення та гуманітарних питань (Мироненко Л.Г.) та комісії з питань 
бюджету (Тимофєєв В.І).

Старосалтівський селищний голова Е.П.Коновалов



ПРОЕКТ

ПРОГРАМА 
«ЗДОРОВИЙ СПОСІБ 

ЖИТТЯ -  ВИБІР МОЛОДІ 
САЛТІВЩИНИ»

НА 2020 РІК

смт Старий Салтів 
2019 р.
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2. Мета та основні завдання Програми.
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6. Заходи по Програмі "Здоровий спосіб життя -  вибір молоді Салтівщини" 
на 2020 рік.



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

1. Ініціатор розроблення Програми: виконавчий комітет Старосалтівської 
селищної ради.

2. Розробник Програми: виконавчий комітет Старосалтівської селищної 
ради.

3. Відповідальним виконавцем Програми визначити: виконавчий комітет 
Старосалтівської селищної ради

4. Учасники Програми: Старосалтівська селищна рада, виконавчий комітет 
Старосалтівської селищної ради, відділ освіти, молоді та спорту селищної 
ради, сектор культури і туризму, служба у справах дітей селищної ради.

5. Термін реалізації Програми: 2020 рік.

6. Етапи виконання Програми: Програма включає комплекс заходів 
постійного застосування, етапи виконання визначаються протягом року.



1. Мета та основні завдання Програми

Мета Програми -  створення сприятливих політичних соціальних, 
економічних, законодавчих, фінансових та організаційних передумов для 
самовизначення і самореалізації молоді, розв'язання її нагальних проблем.

Основними завданнями Програми є:
- сприяння ініціативі та активності молоді в усіх сферах життєдіяльності 
суспільства, розширення її участі у формуванні та реалізації державної 
політики щодо розв’язання соціальних проблем;
- поліпшення координації зусиль органів місцевого самоврядування та 
громадських організацій у сфері реалізації державної молодіжної політики;
- підвищення ефективності державної молодіжної програми на місцевому 
рівні.

2. Основні напрямки виконання Програми
Основними напрямками виконання Програми є :

2.1. Сприяння творчому та інтелектуальному розвитку молоді, що 
передбачає посилення соціальної роботи з учнівською молоддю;
2.2. Формування здорового способу життя, що передбачає :
- формування у молоді відповідального ставлення до свого здоров'я, 
здоров'я оточуючих, усвідомлення життєвої необхідності у здоровому 
способі життя;
- пропагування здорового способу життя, залучення дітей, підлітків та 

молоді до занять фізичною культурою, спортом.
2.3. Сприяння вихованню патріотизму, розвитку духовності, моральності 
дітей та молоді, організація їх змістовного дозвілля, що передбачає 
удосконалення проведення заходів, присвячених визначним подіям, 
ювілейним датам вітчизняної історії;

2.4. Формування у молоді поваги та запобігання негативним явищам у 
молодіжному середовищі, що передбачає попередження негативних проявів 
у поведінці молоді та проведення профілактичних заходів 
щодо запобігання проявам злочинності у молодіжному середовищі.
2.5. Запровадити систематичне проведення тренінгу "Я і здоровий спосіб 
життя" серед учнівської молоді Старосалтівської ОТГ щодо здорового 
способу життя. Залучати до участі в ньому Раду Молоді Старосалтівської 
ОТГ.



3. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується:
- сприяння підвищенню ефективності реалізації державної молодіжної 

політики на території селищної ради, забезпечення необхідних умов для 
соціального становлення та розвитку молоді;
- формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності 

високих моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження 
почуття патріотизму та національної самосвідомості;
- організації змістовного дозвілля;
- збільшити кількість молоді, яка веде здоровий спосіб життя;
- донести до громадськості інформацію про епідеміологічні масштаби 
проблем поширення вживання наркотичних речовин, ВІЛ/СНІДУ, формувати 
мотивацію молоді до здорового способу життя, безпечної поведінки, стійкої 
громадянської позиції щодо неприйняття наркотиків;
- зменшити кількість молоді, яка вживає наркотики, психотропні речовини 
тощо.

4. Фінансування Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах 
видатків, передбачених в селищному бюджеті на ці цілі.



Д одаток
до П рограм и "Здоровий спосіб ж иття -  вибір молоді 

Салтівщ ини" на 2020 рік

5. ЗАХОДИ
по Програмі „Здоровий спосіб життя -  вибір молоді Салтівщини” на

2020 рік
№
п/п

Заходи по 
реалізації 
Програми

Термін
виконання

Фінансування
(бюджет)

грн.

Відповідальні
виконавці

1. З метою
збереження
самобутніх
традицій
українського
народу
організовувати 
свята та залучати 
творчу молодь 
селища до участі у 
селищних святах з 
нагоди 
святкування:
- Дня вишиванки;
- Дня молоді;
- Івана Купала;
- Дня Державного 
прапора;
- Дня Незалежності 
України;
- Дня громади;
- Дня українського

Протягом
року

Виділяти кошти
згідно окремого
рішення
виконавчого
комітету
селищної ради
на підставі
розроблених
відповідальними
виконавцями
кошторисів.

Відділ освіти, 
молоді та спорту 
селищної ради, 
сектор культури і 
туризму селищної 
ради



козацтва та Дня 
Захисника України;
- Дня Гідності та 
Свободи;
- Дня пам’яті жертв 
Голодомору та 
інших.

2. Організовувати 
напередодні 
святкування Дня 
Перемоги мітинги- 
реквієм,
покладання квітів 
до пам’ятників 
загиблих, конкурси 
малюнку на 
асфальті.

Протягом
року

Виділяти кошти
згідно окремого
рішення
виконавчого
комітету
селищної ради
на підставі
розроблених
відповідальними
виконавцями
кошторисів.

Відділ освіти, 
молоді та спорту 
селищної ради, 
сектор культури і 
туризму селищної 
ради

3. Здійснювати 
інформаційно- 
консультативну 
роботу серед 
молоді щодо 
вирішення проблем 
професійного 
самовизначення і 
працевлаштування, 
орієнтації на 
самозайнятість і 
підприємницьку 
діяльність.

Протягом
року

Виділяти кошти
згідно окремого
рішення
виконавчого
комітету
селищної ради
на підставі
розроблених
відповідальними
виконавцями
кошторисів.

Відділ освіти, 
молоді та спорту 
селищної ради, 
служба у справах 
дітей селищної 
ради

4. Забезпечення 
участі молоді у 
роботі семінарів з 
питань оволодіння 
технікою пошуку 
роботи та основ 
підприємницької 
діяльності.

Протягом
року.

Виділяти кошти
згідно окремого
рішення
виконавчого
комітету
селищної ради
на підставі
розроблених
відповідальними
виконавцями
кошторисів.

Відділ освіти, 
молоді та спорту 
селищної ради, 
служба у справах 
дітей селищної 
ради



6. Проведення 
постійно-діючого 
тренінгу "Я і 
здоровий спосіб 
життя" серед 
учнівської молоді 
Старосалтівської 
ОТГ та їх батьків 
щодо здорового 
способу життя.

Протягом 
року, крім 
літніх 
канікул

19000 грн. на рік Відділ освіти 
молоді та спорту 
селищної ради, 
сектор культури і 
туризму селищної 
ради.

7. Проведення
стажування
старшокласників
шкіл
Старосалтівської 
ОТГ в рамках 
ознайомчої 
практики 
започаткованої 
Програмою ДОБРЕ 
в селищній раді

Під час 
канікул, за 
згодою 
батьків

1000 грн Виконавчий 
комітет селищної 
ради

Секретар виконкому О.В.Ситник



ПРОЕКТ
УКРАЇНА

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від _____________ 2018 року №

Про затвердження Положення про конкурс 
«Двір зразкового порядку»

Керуючись пунктом 44 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 
запровадження нових традицій, поліпшення стану благоустрою в населених пунктів Старосалтівської ОТГ 
та забезпечення чистоти і порядку, Старосалтівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про конкурс «Двір зразкового порядку» (додаток №1).

2. Затвердити склад комісії для підготовки та проведення конкурсу «Двір зразкового порядку» 
(додаток №2).

3. При розподіленні вільного залишку бюджету селищної ради передбачити кошти на проведення 
конкурсу у 2019 році.

4. Контроль за виконанням рішення покласти н а_____________________________________________

Старосалтівський селищний голова Е.П.Коновалов



Додаток № 1
до рішення сесії Старосалтівської 

селищної ради
_____________________2018 року

Положення
про конкурс «Двір зразкового порядку»

І. Загальні положення

1. Конкурс «Двір зразкового порядку» проводяться з метою 
поліпшення санітарного стану та благоустрою населених пунктів 
Старосалтівської ОТГ.

2. Цим Положенням встановлюється порядок організації проведення та 
підведення підсумків конкурсу на «Двір зразкового порядку» на території 
населених пунктів Старосалтівської ОТГ ( далі -  Конкурс).

3. Метою Конкурсу є стимулювання членів територіальної громади 
до покращення благоустрою власних садиб та до участі в заходах 
із благоустрою прилеглих територій загального користування.

4. Участь у Конкурсі мають право брати господарі приватних садиб, що 
розташовані на території селищної ради (власники, співвласники, орендарі та 
інші громадяни, які на час проведення Конкурсу на законних підставах 
мешкають на території відповідної садиби).

5. Садиби членів Конкурсної комісії не можуть брати участь у 
конкурсі.

ІІ. Організація проведення Конкурсу

1. Конкурс проводиться щорічно з 01 квітня по 15 серпня.
2. У Конкурсі беруть участь усі садиби, господарі яких до 01 вересня 

подали до Конкурсної комісії заяву довільної форми про участь у Конкурсі.
Заяву (за згодою господаря садиби) може також подати депутат 

селищної ради. У заяві має бути вказано прізвище, ім’я, контактний номер 
телефону заявника або адреса садиби. До заяви може бути додано опис 
садиби або фото (відео) матеріали.

3. Для організації, проведення та підведення підсумків 
Конкурсу рішенням селищної ради створюється Конкурсна комісія 
чисельністю 6 осіб. Головою комісії є голова селищної ради. До складу



Комісії на паритетних засадах (у рівній кількості) включаються такі категорії 
осіб:

посадові особи та члени виконкому селищної ради;
депутати селищної ради;
інші мешканці громади, які не належать до категорії осіб, зазначених у 

вище перерахованих пунктах.
4. Конкурсна комісія є колегіальним органом, який працює у форматі 

відкритих засідань та приймає рішення шляхом відкритого голосування. 
Засідання є правомочним за умови участі у ньому більш, як половини членів 
комісії. На засіданні ведеться протокол, який затверджується головою 
комісії.

5. У строк до 20 серпня конкурсна комісія на своєму заключному 
засіданні підводить підсумки Конкурсу і визначає переможців. Протокол 
цього засідання підписують усі члени Конкурсної комісії, що брали у ньому 
участь.

Оцінка кожного конкурсанта здійснюється індивідуально членами 
конкурсної комісії згідно оціночних відомостей з відображенням відповідної 
кількості балів, яка в кінцевому результаті підсумовується. Оцінювання 
здійснюється за 5 бальною системою по кожному критерію. Максимальна 
кількість балів, яку може отримати конкурсант становить 40 балів.

Рішення конкурсної комісії щодо визначення переможців приймається 
більшістю набраних балів і оформляється протоколом. У разі рівної кількості 
набраних балів вирішальним є бали виставлені головою конкурсної комісії.

6. Виконком селищної ради у межах своїх повноважень сприяє 
проведенню Конкурсу та надає практичну допомогу його учасникам і 
Конкурсній комісії.

7. Хід та результати Конкурсу висвітлюються Конкурсною комісією на 
сайті Старосалтівської селищної ради.

ІІІ. Підведення підсумків Конкурсу

1. Визначення переможців Конкурсу здійснюється на підставі огляду та 
оцінювання членами Конкурсної комісії садиб, що беруть участь у Конкурсі.

2. Оцінювання проводиться за такими показниками 
благоустрою садиби:

1) стан периметра садиби, прилеглої до садиби території та об’єктів 
загального користування на ній ( огорожа, заїзд, канави, тротуари, колодязі 
тощо);

2) вирішення проблеми збору і вивезення сміття, утилізації органічних 
відходів та продуктів життєдіяльності домашньої худоби і птиці;

3) санітарний, технічний стан, естетичність подвір’я садиби;
4) санітарний стан та впорядкованість господарського 

двору, присадибної ділянки та її меж;
5) санітарний, технічний стан, естетичність будівель на 

території садиби;



6) наявність, обладнання та благоустрій зон відпочинку, насамперед на 
прилеглій до садиби території: альтанки, столики, лавки, сміттєві урни тощо;

7) наявність та доглянутість зелених насаджень на території садиби та 
на прилеглій території: дерева, кущі, газони, квітники, клумби, вазони тощо;

8) освітлення подвір’я та периметра садиби.
При оцінювання враховується матеріальний стан конкурсантів, їх 

спосіб життя, а також прагнення до покращення естетичного вигляду садиби.
3. Переможцями конкурсу вважаються три садиби з кожного 

старостинського округу та центральної садиби. Вони посідають відповідно 
перше, друге та третє місця.

IV. Нагородження переможців Конкурсу

1. Нагородження переможців конкурсу проводиться в урочистій 
обстановці в день святкування свята «День громади».

2. Переможцям конкурсу на звання “Двір зразкового порядку 2019 
року” вручається Диплом, пам’ятна табличка, яка кріпиться на фасаді 
будинку та грошова винагорода в розмірі:

за перше місце - 1500 грн.;
за друге місце - 1000 грн.;
за третє місце - 500 грн.
3. Допускаються додаткові заохочувальні призи від спонсорів конкурсу 

для всіх його учасників.
V. Інформаційне забезпечення конкурсу

Про організацію та результати проведення конкурсу конкурсна комісія 
інформує населення через сайт сільської ради або засоби масової інформації.

Секретар виконкому О.В.Ситник



Додаток № 2 
до рішення сесії

Старосалтівської селищної ради 
_____________________ 2018 року

Склад комісії для
підготовки та проведення конкурсу «Двір зразкового порядку»

Коновалов Едуард Павлович -  Старосалтівський селищний голова,
голова комісії

Ситник Оксана Володимирівна -  секретар виконавчого комітету,
Секретар комісії

Члени комісії:

Секретар виконкому О.В. Ситник



ПРОЕКТ
УКРАЇНА

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від _____________ 2018 року №

Про затвердження Положення про конкурс 
«Краща вулиця села»

Керуючись пунктом 44 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 
запровадження нових традицій, поліпшення стану благоустрою в населених пунктів Старосалтівської ОТГ 
та забезпечення чистоти і порядку, Старосалтівська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про конкурс «Краща вулиця села» (додаток №1).

2. Затвердити склад комісії для підготовки та проведення конкурсу «Краща вулиця села» (додаток
№2).

3. При розподіленні вільного залишку бюджету селищної ради передбачити кошти на проведення 
конкурсу у 2019 році.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на

Старосалтівський селищний голова Е.П.Коновалов

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс «Краща вулиця села».



І. Загальні положення

1. Конкурс «Краща вулиця села» проводиться з метою поліпшення 
санітарного стану та благоустрою населених пунктів Старосалтівської ОТГ.

2. Цим Положенням встановлюється порядок організації проведення та 
підведення підсумків конкурсу на «Краща вулиця села» на території 
населених пунктів Старосалтівської ОТГ ( далі -  Конкурс).

3. Метою Конкурсу є стимулювання членів територіальної громади 
до покращення благоустрою власних вулиць та до участі в заходах 
із благоустрою прилеглих до власних садиб територій загального 
користування.

4. Участь у Конкурсі мають право брати вуличні комітети, ініціативні 
групи вулиць населених пунктів Старосалтівської ОТГ

5. Член Конкурсної комісії, вулиці яких беруть участь у конкурсі, 
участі у голосуванні не беруть.

2. Організація проведення Конкурсу

2.1. Реєстрація учасників конкурсу проходить шляхом подання заявки на 
участь в конкурсі від вуличного комітету або ініціативної групи мешканців 
вулиці.
2.2. Проведення конкурсу здійснюється конкурсною комісією (додається).
2.3. Конкурсна комісія працює у формі засідань, правомочних за умови 
присутності на них не менше 2/3 складу комісії.
2.4. Оцінка кожного номінанта здійснюється індивідуально членами 
конкурсної комісії згідно оціночних відомостей з відображенням відповідної 
кількості балів, яка в кінцевому результаті підсумовується.
2.5. Рішення конкурсної комісії щодо визначення переможців приймається 
більшістю набраних балів і оформляється протоколом. У разі рівної кількості 
набраних балів вирішальним є бали виставлені головою конкурсної комісії.
2.6. Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок благодійних, 
спонсорських та коштів селищного бюджету.

3. Умови конкурсу.

3.1. Звання «Краща вулиця села» визначається за останній рік за такими 
показниками:
• наявність вуличного комітету, ініціативної групи;
• наявність доріжок від будинків із застосуванням збірного покриття з 
цементно-бетонних плиток, фігурних елементів замощення або плиток із



місцевого природного матеріалу, місцевих порід;
• стан житлових будинків;
• стан господарських будівель;
• наявність впорядкованих зелених насаджень;
• стан та естетичне оформлення огорож садиб;
• стан утримання присадибних територій;

Кожний пункт умов конкурсу оцінюється за 5-бальною системою. 
Переможці конкурсів визначаються за більшою кількістю балів.

4. Підведення підсумків.
4.1. Конкурс проводиться щорічно з 01 квітня до 15 серпня.
4.2. У Конкурсі беруть участь усі вулиці, вуличні комітети або 

ініціативні групи яких до 15 серпня вересня подали до Конкурсної комісії 
заяву довільної форми про участь у Конкурсі.

У заяві має бути вказано прізвище, ім’я, контактний номер телефону 
заявника.. До заяви може бути додано опис вулиці або фото (відео) 
матеріали.

3. Для організації, проведення та підведення підсумків 
Конкурсу рішенням селищної ради створюється Конкурсна комісія 
чисельністю 6 осіб. Головою комісії є голова селищної ради. До складу 
Комісії на паритетних засадах (у рівній кількості) включаються такі категорії 
осіб:

посадові особи та члени виконкому селищної ради;
депутати селищної ради;
інші мешканці громади, які не належать до категорії осіб, зазначених у 

вище перерахованих пунктах.
4. Конкурсна комісія є колегіальним органом, який працює у форматі 

відкритих засідань та приймає рішення шляхом відкритого голосування. 
Засідання є правомочним за умови участі у ньому більш, як половини членів 
комісії. На засіданні ведеться протокол, який затверджується головою 
комісії.

5. У строк до 20 серпня конкурсна комісія на своєму заключному 
засіданні підводить підсумки Конкурсу і визначає переможців. Протокол 
цього засідання підписують усі члени Конкурсної комісії, що брали у ньому 
участь.

Оцінка кожного конкурсанта здійснюється індивідуально членами 
конкурсної комісії згідно оціночних відомостей з відображенням відповідної 
кількості балів, яка в кінцевому результаті підсумовується. Оцінювання 
здійснюється за 5 бальною системою по кожному критерію. Максимальна 
кількість балів, яку може отримати конкурсант становить 40 балів.

Рішення конкурсної комісії щодо визначення переможців приймається 
більшістю набраних балів і оформляється протоколом. У разі рівної кількості 
набраних балів вирішальним є бали виставлені головою конкурсної комісії.



6. Виконком селищної ради у межах своїх повноважень сприяє 
проведенню Конкурсу та надає практичну допомогу його учасникам і 
Конкурсній комісії.

7. Хід та результати Конкурсу висвітлюються Конкурсною комісією на 
сайті Старосалтівської селищної ради.

5. Відзначення переможців конкурсу.

5.1. Переможцями конкурсу вважається одна вулиця з одного 
населеного пункту.
5.2. Нагородження переможців конкурсу проводиться в урочистій обстановці 
в день святкування «Дня громади».
5.3. Представнику вуличного комітету, ініціативної групи, вулиця якого 
перемогла у конкурсі на звання “Краща вулиця села” вручається пам’ятна 
табличка, яка кріпиться на початку та (або) перехресті вулиці, яка визнана 
переможцем конкурсу, та грошова винагорода в розмірі 1 0 0 0  грн.
5.4. Допускаються додаткові заохочувальні призи від спонсорів конкурсу для 
всіх його учасників.

Додаток № 2 
до рішення сесії

Старосалтівської селищної ради 
_____________________ 2018 року

Склад комісії для



підготовки та проведення конкурсу «Двір зразкового порядку»

Коновалов Едуард Павлович -  Старосалтівський селищний голова,
голова комісії

Ситник Оксана Володимирівна -  секретар виконавчого комітету,
Секретар комісії

Члени комісії:

Секретар виконкому О.В. Ситник


