
 

 
 

УКРАЇНА 

 
                     СТАРОСАЛТІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
       ВОВЧАНСЬКОГО   РАЙОНУ   ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
                                    ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
                    
                                     Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

  12 липня 2021  року                                                                №  212 - ОД     
 

Про скликання чергового засідання  
виконавчого комітету Старосалтівської  
селищної ради VІІІ скликання 
 
 На підставі ст. 53 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” та  Графіку роботи виконавчого комітету Старосалтівської селищної 
ради на 2021 рік  затвердженого рішенням виконавчого комітету 
Старосалтівської селищної ради від 14.12.2020 року № 195 із змінами,      
скликати чергове  засідання виконавчого комітету Старосалтівської селищної  
ради VІІІ скликання  на 22 липня  2021 року о 10.00 годині за адресою: смт 
Старий Салтів , вул. Перемоги, 14   зала засідань ( ІІ поверх). 
 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. На засідання виконавчого комітету винести наступні питання: 
- Про стан виконання Програми соціально-економічного розвитку 
Старосалтівської селищної ради на 2021 рік за І півріччя  2021 року ;  
- Про стан виконання селищного бюджету за І півріччя   2021 року; 
- Про стан виконання місцевих цільових програм у І півріччі  2021 року;  
- Про підсумки роботи КНП « Старосалтівський Центр первинної 
медико-санітарної допомоги  Старосалтівської селищної ради» за І півріччя   
2021 року; 
- Про звільнення від сплати за надання соціальних послуг  відділенням 
соціальної допомоги  мешканців Старосалтівської територіальної громади ; 
- Про присвоєння поштової адреси Старосалтівському лісництву 
Державного підприємства  «Вовчанське лісове господарство» ;  
- Про присвоєння поштової адреси рекреаційному  пункту 
Старосалтівського лісництва Державного підприємства «Вовчанське лісове 
господарство»;  

- Про покладення обов’язків по вчиненню нотаріальних дій; 
- Про затвердження форми журналу реєстрації пасік  на території 
Старосалтівської громади; 



-  Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту  
Старосалтівської територіальної громади , як місцевої ланки підсистеми 
єдиної системи Цивільного захисту   
- Про надання  дозволу фізичній особі – підприємцю  Фільчаковій Олені 
Станіславівні  на розміщення об’єкту  торгівлі – кіоску з літнім майданчиком 

на  території бази відпочинку «Дружба» в смт Старий Салтів, Чугуївського 
району,  Харківської області. 
- Розгляд звернень громадян .   
- Різне. 
    2. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету Анатолію 
БУРМЕНКУ повідомити членів виконавчого комітету та запрошених про 
дату та час проведення чергового засідання виконавчого комітету 
Старосалтівської  селищної ради VІIІ скликання. 
   3.  Контроль за виконанням даного розпорядження  залишаю за собою.  
 

Старосалтівський селищний голова  оригінал підписано  Едуард КОНОВАЛОВ  
 
 
 
 


