
 

 

УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 « 31»  січня    2019 року           смт Старий Салтів                               № 23-ОД   

Про затвердження календарного  
Плану роботи Центру підтримки,  
розвитку підприємницької діяльності  
та туризму в ОТГ на лютий 2020 р. 

 

        З метою сприяння розвитку підприємництва на території 
Старосалтівської ОТГ, формуванню сучасних підприємницьких об'єднань і 
всебічному розвитку відповідних форм діяльності, забезпеченню зайнятості 
та розвитку самозайнятості населення, збільшення числа суб'єктів малого і 
середнього підприємництва в громаді , керуючись статтями 26,30,59 Закону 
України « Про місцеве самоврядування в Україні»  наказую, 

 

1. Затвердити Календарний план роботи Центру підтримки, розвитку 
підприємницької діяльності та туризму в  Старосалтівська ОТГ на лютий 2020 
року , додається .  

2. Секретарю селищної ради довести  вимоги цього розпорядження до відома 
зацікавлених осіб.  
 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою . 
 

 

Старосалтівський селищний голова  оригінал підписано   Е.П. Коновалов
         

                                     
 
 
 

   

 



Додаток до розпорядження  
Старосалтівського селищного голови  

№ 23- ОД від 31.01.2020 року  

 

Календарний план  

роботи Центру підтримки, розвитку підприємницької діяльності та туризму в  
Старосалтівська ОТГ на лютий 2020 р.  

1. Тематична зустріч  “Особливості оподаткування 2020р. Зміни в 
деяких законодавчих актах (Податковий Кодекс України) 

Місце проведення: приміщення  Центру підтримки, розвитку підприємницької 
діяльності та туризму в  Старосалтівська ОТГ за адресою: Харківська область, 
Вовчанський район, смт Старий Салтів , вул. Перемоги, буд. 14   

Дата проведення: 07 лютого 2020 року,   10:00 – 12:30 

Запрошені експерти: податкові інспектори  Салтівського управління Головного 
управління Державної податкової служби у Харківській області  

 Учасники: фізичні особи-підприємці, що здійснюю свою діяльність на території 
Старосалтівської ОТГ 

Програма зустрічі (план) 
9:30-10:00 Реєстрація учасників  

10:00-10:10 Привітання учасників Едуард Павлович Коновалов, 
голова Старосалтівської ОТГ 

10:10-11:00     Звітність, правила обліку, 
нарахування і сплати єдиного 
податку, порядок переходу 
спрощенців з однієї групи 
платників єдиного податку до 
іншої або на загальну систему 
оподаткування. 

   Максимальні ставки єдиного 
податку для спрощенців І та ІІ 
груп. 
   Мінімальні та максимальні суми 
ЄСВ, які платять ФОПи «за себе»  
 

Старший державний податковий 
ревізор-інспектор відділу 
адміністрування податків і зборів 
фізичних осіб Салтівського 
управління ГУ ДПС у 
Харківській області  
Олена Щербак 

11:00-11:50    Застосуванні реєстраторів 
розрахункових операторів у сфері 
торгівлі, громадського харчування 
та послуг. Хто з платників 
єдиного податку буде 
застосовувати РРО. 
   Про ліцензування видів 
господарської діяльності 

Старший державний податковий 
інспектор Вовчанської ДПІ 
Салтівського управління ГУ 
ДПС у Харківській області  
Олег Логвінов 



11:50-12:30 Відповіді на запитання 
 

  

 

 

2. Дата проведення: 14 лютого 2020 року    
Тематична зустріч  “Поліцейський офіцер громади – завдання, права та 

обов’язки” 

Місце проведення: приміщення  Центру підтримки, розвитку 
підприємницької діяльності та туризму в  Старосалтівська ОТГ за адресою: 
Харківська область, Вовчанський район, смт Старий Салтів , вул. Перемоги, 
буд. 14   

Час : 10:00 – 12:20 

Запрошені експерти: поліцейські офіцери Старосалтівської громади, 
представники Вовчанського відділу поліції ГУНП у Харківській області. 

 Учасники: жителі Старосалтівської ОТГ. 

Програма зустрічі (план) 

9:30-10:00 Реєстрація 
учасників 

 

10:00-10:10 Привітання 
учасників 

Едуард Павлович Коновалов, голова 
Старосалтівської ОТГ 

10:10-10:40 Права та обов’язки 
поліцейського 
офіцера громади 

Заступник начальника Вовчанського 
ВПГУНП в Харківській області Лєонов 
В.С. 

10:40-11:10 Превентивні заходи 
попередження 
правопорушень 

Поліцейський офіцер громади Бараннік 
Л.Л. 
 

11:10-11:30 Здійснення 
підприємницької 
діяльності без 
відповідних дозволів 

Поліцейський офіцер громади Бараннік 
Л.Л. 
 

11:30-11:40 Реалізація 
підакцизних товарів 
без ліцензійних 
документів. 

Поліцейський офіцер громади 
Шаповалов В.В. 
 

11:40-11:50 Штрафи за 
порушення правил 
благоустрою 

Поліцейський офіцер громади 
Шаповалов В.В. 
 

11:50-12:20 Відповіді на 
запитання 

 

  



1. Дата проведення: 21 лютого 2020 року 

Тематична зустріч  « Центр зайнятості  інформує» 

Місце проведення: приміщення  Центру підтримки, розвитку 
підприємницької діяльності та туризму в  Старосалтівська ОТГ за адресою: 
Харківська область, Вовчанський район, смт Старий Салтів , вул. Перемоги, 
буд. 14   

Час проведення  : 10:00 – 12:20 

Запрошені експерти: представник Вовчанської районної філії Харківського 
обласного центру зайнятості 

Учасники: мешканці та мешканки  Старосалтівської ОТГ, представники 
підприємців Старосалтівської ОТГ 

Програма зустрічі (план) 

9:30-

10:00 

Реєстрація учасників  

10:00-

10:10 

Привітання учасників Едуард Павлович Коновалов, голова 
Старосалтівської ОТГ 

10:10-

10:40 

Порядок отримання 
консультацій в 
Вовчанській районній 

філії Харківського 
обласного центру 
зайнятості 

Керівник представник Вовчанської 
районної філії Харківського обласного 
центру зайнятості Бондаренко Олена 
Борисівна 

10:40 -

11:10 

Роз’яснення щодо 
порядку надання 
консультації з 
написання бізнес плану 
для отримання 
допомоги на відкриття 
власної справи 

Керівник представник Вовчанської 
районної філії Харківського обласного 
центру зайнятості Бондаренко Олена 
Борисівна 

11:10-

11:30 

Консультація щодо 
надання фінансової 
допомоги щодо 
отримання грошової 
допомоги для відкриття 
власної справи 

Керівник представник Вовчанської 
районної філії Харківського обласного 
центру зайнятості Бондаренко Олена 
Борисівна 

11:30 -

11.40 

Консультації щодо 
подачі звітності про 
використання коштів 
що були надані 
державної для 
відкриття власної 
справи 

Керівник представник Вовчанської 
районної філії Харківського обласного 
центру зайнятості Бондаренко Олена 
Борисівна 



11:40 -

11:50 

Труднощі, що 
виникають при відкриті 
власної справи 

Керівник представник Вовчанської 
районної філії Харківського обласного 
центру зайнятості Бондаренко Олена 
Борисівна 

11:50-

12:00 

Перспективи розвитку 
власної справи 

Керівник представник Вовчанської 
районної філії Харківського обласного 
центру зайнятості Бондаренко Олена 
Борисівна 

12:00- 

12:20 

Відповіді на 
запитання 

Запитання збиратимуться 
заздалегідь та під час проведення 
заходу в письмовому вигляді 

  

2. Дата проведення: 27 лютого 2020 року, 
Тематична зустріч з малими виробниками молока «Особливості 

утримання домашньої худоби в сучасній Україні» 

Місце проведення: приміщення  Центру підтримки, розвитку 
підприємницької діяльності та туризму в  Старосалтівська ОТГ за адресою: 
Харківська область, Вовчанський район, смт Старий Салтів , вул. Перемоги, 
буд. 14   

Час проведення :10:00 – 13:00 

Запрошені експерти: представники Держпродспоживслужби, представники 
Департаменту агропромислового розвитку Харківської обласної державної 
адміністрації, представники Харківської філії ДП «Агентство з ідентифікації і 
реєстрації тварин», представники Вовчанської районної державної лікарні 
ветеринарної медицини 

Учасники: мешканці та мешканки  Старосалтівської ОТГ, представники 
малих та середніх виробників молока Старосалтівської ОТГ 

Програма зустрічі (план) 

9:30-

10:00 

Реєстрація 
учасників 

 

10:00-

10:10 

Привітання 
учасників 

Едуард Павлович Коновалов, голова 
Старосалтівської ОТГ 

10:10-

10:40 

Сенс утримання 
худоби в малих 
господарствах 

Михайло Травецький, керівник 
управління тваринництва 
агропромхолдинга «Астарта-Київ» 

 

10:40-

11:10 

Забезпечення 
безпечності 
продукції малих 
виробників 

Оксана Борейко, зав. сектором аналізу 
ризиків Управління держконтролю 
Департаменту безпечності харчових 
продуктів та ветеринарної медицини  

11:10- Особливості Валерій Богородицький, начальник 



11:30 утримання худоби в 
малих господарствах 

Вовчанського районного управління 
Головного Управління 
Держпродспоживслужби в Харківській 
області 
 

11:30-

12:00 

Кава-брейк  

12:00-

12:10 

Для чого потрібна 
реєстрація худоби та 
алгоритм отримання 
паспорту 

Представник ДП «Агенство 
ідентифікації та реєстрації тварин» 

12:10-

12:20 

Труднощі, що 
виникають у малих 
виробників при 
утримування тварин 

 Доповідач уточнюється  

12:20-

12:30 

Перспективи 
розвитку малих 
виробників в Україні 

Доповідач уточнюється 

12:30-

13:00 

Відповіді на 
запитання 

Запитання збиратимуться заздалегідь 
та під час проведення заходу в 
письмовому вигляді 

  

Заступник селищного голови  оригінал підписано   А.  Бурменко 

 


