
Україна 

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЧУГУЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л № 1/2022 

ЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ  ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ 

 

від  20 січня  2022 року                                                                              смт Старий Салтів  
 

Головуючий на засіданні – голова виконкому , селищний голова Коновалов Е.П. 
Всього членів :  27  

Присутніх членів виконавчого комітету – 20 чоловік (реєстраційний лист додається до протоколу ) 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., 
Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю.,  Лушпа О.П., Лисаченко С.П., Новікова Н.М.,   Шевченко 
А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.. 
На засіданні присутні (реєстраційний лист додається до протоколу ) :  Зімницька Т.Г. - депутат 
ради;  Карімова Р.Я. – пенсіонерка; Карімов Т.К. – мешканець громади ,   Чибаров В.В. –  

спеціаліст І категорії відділу земельних ресурсів , ЖКХ, містобудування та архітектури – 

архітектор громади  , Мандач К. О. – спеціаліст І категорії відділу СЕР та інвестиційної 
діяльності ) 
 

СЛУХАЛИ: голову виконкому  Коновалова Е.П.    про затвердження запропонованого  порядку 
денного чергового засідання виконавчого комітету , запропонував доповнити порядок денний 
наступним питанням : 
 Про перереєстрацію облікових даних в реєстрі осіб на поліпшення житлових умов 
квартирного обліку при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради Воронкіна 
Олександра Володимировича  . 
ПРОПОЗИЦІЯ :   члена виконкому Леонець О.С. затвердити запропонований  порядок денний із 
запропонованими головою виконкому  Коноваловим Е.П.  доповненнями .  

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., 
Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю.,   Лисаченко С.П., Донська А.І. ,  Новікова Н.М.,   Шевченко 
А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.. 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
      

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й : 
1. Про виконання селищного бюджету за 2021 рік. 
2. Про стан виконання Програми соціально-економічного розвитку Старосалтівської 
селищної ради на 2021 рік. 
3. Про стан виконання місцевих цільових програм у 2021 році .  
4. Про стан реалізації  Стратегії сталого розвитку Старосалтівської ОТГ на період 2018-

2026 роки.  
5. Про стан роботи зі зверненнями громадян  за 2021 рік .    



6. Про перереєстрацію облікових даних в реєстрі осіб на поліпшення житлових умов 
квартирного обліку при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради  Конюхової 
Вікторії Сергіївни. 
7. Про перереєстрацію облікових даних в реєстрі осіб на поліпшення житлових умов 
квартирного обліку при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради Науменко 
Олександри Анатоліївни.  
8. Про перереєстрацію облікових даних в реєстрі осіб на поліпшення житлових умов 
квартирного обліку при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради  Зімницького 
Олексія Сергійовича . 
9. Про перереєстрацію облікових даних в реєстрі осіб на поліпшення житлових умов 
квартирного обліку при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради Халькова 
Костянтина Михайловича . 
10. Про перереєстрацію облікових даних в реєстрі осіб на поліпшення житлових умов 
квартирного обліку при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради Панової Аліни 
Геннадіївни .  
11. Про перереєстрацію облікових даних в реєстрі осіб на поліпшення житлових умов 
квартирного обліку при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради Воронкіна 
Олександра Володимировича  .  
12. Про перереєстрацію облікових даних в реєстрі осіб на поліпшення житлових умов 
квартирного обліку при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради  Васильченка 
Олега Михайловича  . 
13. Про перереєстрацію облікових даних в реєстрі осіб на поліпшення житлових умов 
квартирного обліку при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради Колесника 
Сергія Олександровича , Шевченко Альону Вікторівну , Лементи Ярослава Вячеславовича . 
14.  Про впорядкування ведення квартирного обліку громадян, що потребують поліпшення 
житлових умов станом на 2022 рік. 
15. Про затвердження планів робот структурних підрозділів та посадових осіб селищної ради 
на 2022 рік.  
16. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету селищної ради «Про створення 
опікунської ради та затвердження Положення про опікунську раду   виконавчого комітету 
Старосалтівської селищної ради» від 17.04.2019 року № 47 .  
17. Про розгляд пропозицій тимчасової комісії при виконавчому комітеті  по обстеженню 
житла в смт Старий Салтів , вулиця Культури, будинок 1 –А,  корпус 1, блок 16 (1,2,3,4) яке 
перебуває в комунальній власності територіальної громади , на предмет розподілу його між 
квартиронаймачами Тимуром КАРИМОВИМ  та Катериною СІРЕНКО . 
Розгляд звернень громадян . 
18. Про розгляд звернення гр. Зябко Анастасії Юріївни  мешканки  смт Старий Салтів , 
вулиця Східна, будинок 3 , кв. 11 про надання їй одноразової матеріальної допомоги на 
лікування. 
19. Про розгляд звернення гр. Рибалки Андрія Яковлевича   мешканця  смт Старий Салтів , 
вулиця Щербака, будинок 17 про надання йому  одноразової матеріальної допомоги на 
лікування дружини Рибалка Ганни Іванівни. 
Різне . 
20. Про розгляд листа ТОВ «Фонд розвитку вітрильного спорту»  про  присвоєння поштової 
адреси об’єктам нерухомого майна ТОВ «Фонд розвитку вітрильного спорту» по вул. 
Лужанський шлях 2-А в смт Старий Салтів Чугуївського району Харківської області присвоєння 
адреси житловим будівлям, розташованим за адресою смт Старий Салтів, вул.Лужанський 
шлях, 2 –а.  
 



21. Про розгляд листа ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області про 
обмеження продажу алкогольних напоїв у нічний час в об’єктах  роздрібної торгівлі на території 
Старосалтівської територіальної громади. 
22. Про розгляд листа ТОВ «Фауна -3»   про  присвоєння поштової адреси об’єктам 
нерухомого майна ТОВ «Фауна-3» по вул. Міжнародній в смт Старий Салтів Чугуївського 
району Харківської області   . 
 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 
 

1. СЛУХАЛИ: звіт  начальника фінансового відділу Старосалтівської селищної ради  Валентини 
СТРУК про  виконання бюджету  Старосалтівської селищної ради за 2021 рік 

ПРОПОЗИЦІЯ: .  
Схвалити звіт начальника фінансового відділу селищної ради (Струк В.В.)  про виконання 
бюджету Старосалтівської селищної ради за 2021 рік  (додається).   
 Фінансовому відділу (Струк В.В.) звіт про виконання  бюджету Старосалтівської селищної ради 
за 2021  подати на розгляд  чергової сесії селищної ради. 
Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Л.І.Штрикун    
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., 
Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю.,   Лисаченко С.П., Донська А.І. ,   Новікова Н.М.,   Шевченко 
А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.. 
         «ПРОТИ» - 0 

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно .  
   

2. СЛУХАЛИ: голову виконавчого комітету Едуарда КОНОВАЛОВА  про  стан виконання 
Програми соціально-економічного розвитку Старосалтівської селищної ради на 2021 рік. 
ВИСТУПИЛА: зі звітом спеціаліст І категорії  Крістіна МАНДАЧ про стан виконання Програми 
соціально-економічного розвитку Старосалтівської селищної ради на 2021 рік 

ПРОПОЗИЦІЯ:  

Звіт про стан виконання Програми соціально-економічного розвитку Старосалтівської селищної 
ради на 2021 рік взяти до відома  (додається).                                  
Начальнику відділу соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності  (Лебеденко 
А.С.) звіт про стан виконання Програми соціально-економічного розвитку Старосалтівської 
селищної ради на 2021  подати на розгляд  чергової сесії селищної ради.                                        
 Загальному відділу (Гордієнко К.В. ) розмістити дане рішення на офіційному сайті 
Старосалтівської селищної  ради.                                             
 Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову  ( Едуард 
КОНОВАЛОВ). 
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., 
Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю.,   Лисаченко С.П., Донська А.І. ,   Новікова Н.М.,   Шевченко 
А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.. 
                            «ПРОТИ» - 0 

                          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
  



3.  СЛУХАЛИ: голову виконавчого комітету Едуарда КОНОВАЛОВА про стан виконання 
місцевих цільових програм у 2021 році .  
ВИСТУПИЛА: зі звітом начальник фінансового відділу Валентина СТРУК зі звітом про стан 
виконання місцевих цільових програм у 2021 році. 
ПРОПОЗИЦІЯ: Інформацію  начальника фінансового відділу (Струк В.В.) про  стан виконання 
місцевих цільових програм у 2021 році взяти до відома (додається).  

Загальному відділу (Гордієнко К.В. ) розмістити дане рішення на офіційному сайті 
Старосалтівської селищної  ради.   

Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів  ради  (Штрикун Л.І.)  . 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., 
Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю.,   Лисаченко С.П., Донська А.І. ,   Новікова Н.М.,   Шевченко 
А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.. 
                            «ПРОТИ» - 0 

                          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

4. СЛУХАЛИ:  голову виконавчого комітету Едуарда КОНОВАЛОВА  про стан реалізації  
Стратегії сталого розвитку Старосалтівської ОТГ на період 2018-2026 роки.  
ВИСТУПИВ : голова виконкому Едуард КОНОВАЛОВ зі звітом  про стан реалізації  Стратегії 
сталого розвитку Старосалтівської ОТГ на період 2018-2026 роки  та виконання Детального 
плану  з  її реалізації  у 2021 році . 
ПРОПОЗИЦІЯ: 
Звіт  про стан реалізації  Стратегії сталого розвитку Старосалтівської ОТГ на період 2018-2026 

роки  взяти до відома (додається) .  

Робочій групі з управління реалізацію Стратегії сталого розвитку Старосалтівської ОТГ   
(Коновалов Е.П.) : 

звіт про стан реалізації   Стратегії сталого розвитку Старосалтівської ОТГ на період 2018-2026   

подати на розгляд  чергової сесії селищної ради. 

 провести  наступний моніторинг виконання заходів детального Плану Стратегії  в  липні  2022 
року.  

Загальному відділу (Гордієнко К.В. ) розмістити дане рішення на офіційному сайті 
Старосалтівської селищної  ради.   
 Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову (Едуард    
КОНОВАЛОВ)  
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., 
Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю.,   Лисаченко С.П., Донська А.І. ,   Новікова Н.М.,   Шевченко 
А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.. 
                            «ПРОТИ» - 0 

                          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  



 

5. СЛУХАЛИ:  голову виконавчого комітету Едуарда КОНОВАЛОВА  про стан роботи зі 
зверненнями громадян  за 2021 рік .    
ВИСТУПИВ :  начальник загального відділу Костянтин ГОРДІЦЄНКО  зі звітом про  стан 
роботи зі зверненнями громадян  за 2021 рік .    
ПРОПОЗИЦІЯ: 
Звіт  начальника загального відділу (Гордієнка Г.В.) про стан роботи зі зверненнями громадян за 
2021 рік взяти до відома (додається) .  

Начальнику загального відділу (Гордієнко Г.В.)  провести наступний аналіз роботи зі 
зверненнями громадян за підсумками роботи за 1-ше півріччя 2022 року .  

 Загальному відділу (Гордієнко К.В. ) розмістити дане рішення на офіційному сайті 
Старосалтівської селищної  ради.   
 Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету селищної ради (Анатолій БУРМЕНКО)  
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., 
Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю.,   Лисаченко С.П., Донська А.І. ,   Новікова Н.М.,   Шевченко 
А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.. 
                            «ПРОТИ» - 0 

                          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

6. СЛУХАЛИ: голову виконавчого комітету Едуарда КОНОВАЛОВА  про перереєстрацію 
облікових даних в реєстрі осіб на поліпшення житлових умов квартирного обліку при 
виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради  Конюхової Вікторії Сергіївни. 
ВИСТУПИЛА: член комісії із квартирного обліку /член виконкому Олена Леонець  довела до 
присутніх висновки та рекомендації відповідної комісії щодо гр. Конюхової Вікторії Сергіївни.  
ПРОПОЗИЦІЯ: 
Здійснити перереєстрацію облікових даних в реєстрі осіб на поліпшення житлових умов 
квартирного обліку при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради гр-ки  Конюхової 
Вікторії Сергіївни .  
Для уточнення даних, запропонувати Конюховій Вікторіі Сергіївні надати в першому кварталі 
2022 року  до виконавчого комітету селищної ради витяг з Державного реєстру  про 
наявність/відсутність  нерухомого майна та земельних ділянок під забудову. 
Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову (Едуард КОНОВАЛОВ).  
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., 
Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю.,   Лисаченко С.П., Донська А.І. ,   Новікова Н.М.,   Шевченко 
А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.. 
                            «ПРОТИ» - 0 

                          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

7. СЛУХАЛИ: голову виконавчого комітету Едуарда КОНОВАЛОВА про перереєстрацію 
облікових даних в реєстрі осіб на поліпшення житлових умов квартирного обліку при 
виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради Науменко Олександри Анатоліївни. 



ВИСТУПИЛА: член комісії із квартирного обліку /член виконкому Олена Леонець  довела до 
присутніх висновки та рекомендації відповідної комісії щодо гр. Науменко Олександри 
Анатоліївни.  
ПРОПОЗИЦІЯ: 
Здійснити перереєстрацію облікових даних в реєстрі осіб на поліпшення житлових умов 
квартирного обліку при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради гр-ки Науменко 
Олександри Анатоліївни мешканки села Хотімля , вул. Новоселівська , будинок 5 .  
Для уточнення даних , запропонувати Науменко Олександрі Анатоліївни надати в першому 
кварталі 2022 року  до виконавчого комітету селищної ради витяг з Державного реєстру  про 
наявність/відсутність  нерухомого майна та земельних ділянок під забудову. 
Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову (Едуард КОНОВАЛОВ).  
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., 
Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю.,   Лисаченко С.П., Донська А.І. ,   Новікова Н.М.,   Шевченко 
А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.. 
                            «ПРОТИ» - 0 

                          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

8. СЛУХАЛИ: голову виконавчого комітету Едуарда КОНОВАЛОВА  про перереєстрацію 
облікових даних в реєстрі осіб на поліпшення житлових умов квартирного обліку при 
виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради  Зімницького Олексія Сергійовича . 
ВИСТУПИЛА: член комісії із квартирного обліку /член виконкому Олена Леонець  довела до 
присутніх висновки та рекомендації відповідної комісії щодо гр. Зімницького Олексія 
Сергійовича.  

ПРОПОЗИЦІЯ: 
Здійснити перереєстрацію облікових даних в реєстрі осіб на поліпшення житлових умов  
квартирного обліку при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради гр. Зімницького 
Олексія Сергійовича  мешканця  смт Старий Салтів, вул. Некрасова, будинок 1.  

Для уточнення даних, запропонувати  Зімницькому Олексію Сергійовичу  надати в першому 
кварталі 2022 року  до виконавчого комітету селищної ради витяг з Державного реєстру  про 
наявність/відсутність  нерухомого майна та земельних ділянок під забудову. 
 Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову (Едуард КОНОВАЛОВ).  
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., 
Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю.,   Лисаченко С.П., Новікова Н.М., Донська А.І. ,    Шевченко 
А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.. 
                            «ПРОТИ» - 0 

                          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

9. СЛУХАЛИ:  голову виконавчого комітету Едуарда КОНОВАЛОВА про  перереєстрацію 
облікових даних в реєстрі осіб на поліпшення житлових умов квартирного обліку при 
виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради Халькова Костянтина Михайловича . 
ВИСТУПИЛА: член комісії із квартирного обліку /член виконкому Олена Леонець  довела до 
присутніх висновки та рекомендації відповідної комісії щодо гр. Халькова Костянтина 
Михайловича.  

ПРОПОЗИЦІЯ: 



Здійснити перереєстрацію облікових даних в реєстрі осіб на поліпшення житлових умов  
квартирного обліку при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради гр. Халькова 
Костянтина Михайловича  мешканця села  Молодова , вул. Садова  , будинок 10 . 
Для уточнення даних, запропонувати  Халькову Костянтину Михайловичу    надати в першому 
кварталі 2022 року  до виконавчого комітету селищної ради витяг з Державного реєстру  про 
наявність/відсутність  нерухомого майна та земельних ділянок під забудову. 
Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову (Едуард КОНОВАЛОВ).  
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., 
Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю., Лисаченко С.П., Донська А.І.  Новікова Н.М.,   Шевченко А.В., 
Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.. 
                            «ПРОТИ» - 0 

                          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

10. СЛУХАЛИ: голову виконавчого комітету Едуарда КОНОВАЛОВА  про перереєстрацію 
облікових даних в реєстрі осіб на поліпшення житлових умов квартирного обліку при 
виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради Панової Аліни Геннадіївни . 
ВИСТУПИЛА: член комісії із квартирного обліку /член виконкому Олена Леонець  довела до 
присутніх висновки та рекомендації відповідної комісії щодо гр. Панової Аліни Геннадіївни .  

ПРОПОЗИЦІЯ: 
Здійснити перереєстрацію облікових даних в реєстрі осіб на поліпшення житлових умов  
квартирного обліку при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради гр. Панової 
Аліни Геннадіївни мешканки с. Хотімля вул. Новоселівська , будинок 45  . 
Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову (Едуард КОНОВАЛОВ). 
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., 
Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю.,   Лисаченко С.П., Новікова Н.М., Донська А.І. ,   Шевченко 
А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.. 
                            «ПРОТИ» - 0 

                          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

11. СЛУХАЛИ:  голову виконавчого комітету Едуарда КОНОВАЛОВА  про перереєстрацію 
облікових даних в реєстрі осіб на поліпшення житлових умов квартирного обліку при 
виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради Воронкіна Олександра Володимировича. 

ВИСТУПИЛА: член комісії із квартирного обліку /член виконкому Олена Леонець  довела до 
присутніх висновки та рекомендації відповідної комісії щодо гр. Воронкіна Олександра 
Володимировича.  

 ПРОПОЗИЦІЯ: 
Здійснити перереєстрацію облікових даних в реєстрі осіб на поліпшення житлових умов  
квартирного обліку при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради гр. Воронкіна 
Олександра Володимировича  . 
Для уточнення даних, запропонувати  Воронкіна Олександра Володимировича      надати в 

першому кварталі 2022 року  до виконавчого комітету селищної ради витяг з Державного 
реєстру  про наявність/відсутність  нерухомого майна та земельних ділянок під забудову. 
Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову (Едуард КОНОВАЛОВ).  
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 



Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., 
Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю.,  Лисаченко С.П., Новікова Н.М., Донська А.І. ,   Шевченко 
А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.. 
                            «ПРОТИ» - 0 

                          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

12. СЛУХАЛИ: голову виконавчого комітету Едуарда КОНОВАЛОВА  про перереєстрацію 
облікових даних в реєстрі осіб на поліпшення житлових умов квартирного обліку при 
виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради  Васильченка Олега Михайловича. 

 ВИСТУПИЛА: член комісії із квартирного обліку /член виконкому Олена Леонець  довела до 
присутніх висновки та рекомендації відповідної комісії щодо гр. Васильченка Олега 
Михайловича.  

ПРОПОЗИЦІЯ: 
Зняти  Васильченка Олега Михайловича із пільгової черги реєстру осіб на поліпшення житлових 
умов квартирного обліку при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради з правом 
першочергового отримання житла . 
Залишити   Васильченка Олега Михайловича  на 2022 рік  в загальній  черзі реєстру осіб на 
поліпшення житлових умов квартирного обліку при виконавчому комітеті Старосалтівської 
селищної ради , доки члени його родини  не використають своє право та розглянуть можливість 
переведення  квартирної  черги на себе . 
Керуючому справми (секретарю) виконкому ( Анатолій БУРМЕНКО) про прийняте рішення 
повідомити родичей померлого. 
Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову (Едуард КОНОВАЛОВ).  
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., 
Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю.,   Лисаченко С.П., Новікова Н.М., Донська А.І. ,   Шевченко 
А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.. 
                            «ПРОТИ» - 0 

                          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

13. СЛУХАЛИ:  голову виконавчого комітету Едуарда КОНОВАЛОВА  про перереєстрацію 
облікових даних в реєстрі осіб на поліпшення житлових умов квартирного обліку при 
виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради Колесника Сергія Олександровича , 
Шевченко Альону Вікторівну , Лементи Ярослава Вячеславовича . 
ВИСТУПИЛА: член комісії із квартирного обліку /член виконкому Олена Леонець  довела до 
присутніх висновки та рекомендації відповідної комісії щодо гр.- н Колесника Сергія 
Олександровича , Шевченко Альону Вікторівну , Лементи Ярослава Вячеславовича . 
ВИСТУПИЛА : член виконкому Альона  Шевченко -  заявила про конфлікт інтересів і  про те , 
що участі в голосуванні по цьому питанню  вона приймати не буде. 
ПРОПОЗИЦІЯ: 
Здійснити перереєстрацію облікових даних в реєстрі осіб на поліпшення житлових умов 
квартирного обліку при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради Колесника 
Сергія Олександровича , Шевченко Альони Вікторівни та  Лементи Ярослава Вячеславивича.   
Для уточнення даних, запропонувати  Колеснику Сергію Олександровичу , Шевченко Альоні 
Вікторівні та  Лементі Ярославу Вячеславивичу  надати в першому кварталі 2022 року  до 
виконавчого комітету селищної ради витяг з Державного реєстру  про наявність/відсутність  
нерухомого майна та земельних ділянок під забудову. 
У зв’язку з тим, що в 2021 році виконавчий комітет селищної ради не отримав документів про 
перереєстрацію осіб на поліпшення житлових умов квартирного обліку при виконкомі ( далі – 



реєстр)  від  Колесника Сергія Олександровича , Шевченко Альони Вікторівни та  Лементи 
Ярослава Вячеславивича  попередити їх про необхідність проходження перереєстрації 
облікових даних в  реєстрі  , яке буде відбуватись у четвертому  кварталі 2022 року. 
Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову (Едуард КОНОВАЛОВ).  
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -19 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., 
Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю.,   Лисаченко С.П., Новікова Н.М., Донська А.І. ,    Шевченко 
А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.. 
                            «ПРОТИ» - 0 

                          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

                          «НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГООЛОСУВАННІ» - 1  ( А.В. Шевченко) 
ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

14. СЛУХАЛИ:  голову виконавчого комітету Едуарда КОНОВАЛОВА про впорядкування 
ведення квартирного обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов станом на 
2022 рік. 
ВИСТУПИЛА: член комісії із квартирного обліку /член виконкому Олена Леонець  довела до 
присутніх висновки та рекомендації відповідної комісії щодо впорядкування ведення 
квартирного обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов станом на 2022 рік. 
ПРОПОЗИЦІЯ: 
Впорядкувати квартирну чергу громадян , які перебувають в реєстрі осіб на поліпшення 
житлових умов  квартирного обліку при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради, 
як такі  що пройшли  перереєстрацію  (Додаток 1) .    

Затвердити список громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітету 
Старосалтівської  селищної ради з правом першочергового отримання житла (Додаток 2). 

 Затвердити список громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті 
Старосалтівської селищної ради з правом позачергового отримання житла (Додаток 3). 

 Контроль за виконанням даного рішення залишити за селищним головою (Едуард КОНОВАЛОВ).   
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., 
Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю.,   Лисаченко С.П., Новікова Н.М., Донська А.І. ,   Шевченко 
А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.. 
                            «ПРОТИ» - 0 

                          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

15. СЛУХАЛИ:  голову виконавчого комітету Едуарда КОНОВАЛОВА  про затвердження 
планів робот структурних підрозділів та посадових осіб селищної ради на 2022 рік.  
ПРОПОЗИЦІЯ: 
Затвердити плани роботи структурних підрозділів та посадових осіб  на 2022 рік , а саме : 
- керуючого справами (секретаря)  виконкому  ради ( Додаток 1) ;  
- служби у справах дітей ( Додаток 2 );  
- відділу освіти, молоді та спорту (Додаток 3 );   
- сектору, культури і туризму  ( Додаток 4) ;  
- фінансового відділу  ( Додаток 5 );  
- загального відділу  (Додаток 6 );   



- юридичного відділу  ( Додаток7) ;  
- відділу земельних ресурсів, житлово-комунального господарства , містобудування та 
архітектури  ( Додаток 8 );  
- відділу Центру надання адміністративних послуг ( Додаток 9 );  
- соціально - економічного розвитку та інвестиційної діяльності                ( Додаток 10) ;  
- соціального захисту населення  (Додаток 11 );   
- заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради  (Додаток 12 
).    

 Посадовим особам ради ,  керівникам  структурних підрозділів апарату Старосалтівської 
селищної ради та її виконавчих органів забезпечити виконання  затверджених планів роботи  на  
2022 рік . 
Загальному відділу (Гордієнко К.В.) забезпечити публікацію затверджених планів на 
офіційному веб сайті селищної ради . 
 Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову ) Едуард 
КОНОВАЛОВ) . 
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., 
Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю., , Лисаченко С.П., Новікова Н.М., Донська А.І. ,   Шевченко 
А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.. 
                            «ПРОТИ» - 0 

                          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

16. СЛУХАЛИ:  голову виконавчого комітету Едуарда КОНОВАЛОВА про внесення змін до 
рішення виконавчого комітету селищної ради «Про створення опікунської ради та затвердження 
Положення про опікунську раду   виконавчого комітету Старосалтівської селищної ради» від 
17.04.2019 року № 47 . 
ВИСТУПИЛА: член виконкому/начальник відділу соціального захисту Наталя ЦИБУКОВСЬКА 
з пропозицією внесення змін до рішення виконкому . 
ПРОПОЗИЦІЯ: 
Внести зміни до рішення виконавчого комітету селищної ради  «Про створення опікунської 
ради та затвердження Положення про опікунську раду   виконавчого комітету Старосалтівської 
селищної ради» від 17.04.2019 року № 47 , а саме : 
   Затвердити новий склад опікунської ради Старосалтівської селищної ради з питань 
забезпечення прав повнолітніх недієздатних та обмежено дієздатних осіб, згідно з додатком 1. 

   Затвердити нову редакцію Положення про опікунську раду Старосалтівської селищної ради з 
питань забезпечення прав повнолітніх осіб, згідно з додатком 2. 
Вважати таким , що втратило чинність рішення виконавчого комітету селищної ради  «Про 
створення опікунської ради та затвердження Положення про опікунську раду   виконавчого 
комітету Старосалтівської селищної ради» від 17.04.2019 року № 47., 
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови Старосалтівської 
селищної ради Людмилу ШТРИКУН 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., 
Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю.,   Лисаченко С.П., Новікова Н.М.,  Донська А.І. ,   Шевченко 
А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.. 
                            «ПРОТИ» - 0 

                          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  



 

17. СЛУХАЛИ: голову виконавчого комітету Едуарда КОНОВАЛОВА про розгляд пропозицій 
тимчасової комісії при виконавчому комітеті  по обстеженню житла в смт Старий Салтів , 
вулиця Культури, будинок 1 –А,  корпус 1, блок 16 (1,2,3,4) яке перебуває в комунальній 
власності територіальної громади , на предмет розподілу його між квартиронаймачами Тимуром 
КАРИМОВИМ  та Катериною СІРЕНКО. 

ВИСТУПИЛА : голова відповідної робочої комісії  /член виконкому Олена Леонець   
ознайомила членів виконкому із актом обстеження  вищезазначеного житла та довела до 
присутніх висновки та пропозиції  відповідної комісії .  
ВИСТУПИВ : гр.. КЕРІМОВ Т.К. він обгрунтував свою  позицію по суті цього питання , і 
висловив свої заперечення щодо задоволення  пропозицій   гр.. Катерини СІРЕНКО  .    
ВИСТУПИВ : член виконкому Костянтин Гордієнко запропонував Катерині СІРЕНКО за 
захистом своїх справ звернутися до суду.    
ПРОПОЗИЦІЯ: 
Пропозиції тимчасової комісії при виконавчому комітеті   по обстеженню житла в смт Старий 
Салтів , вулиця Культури, будинок 1 –А,  корпус 1, блок 16 (1,2,3,4),  яке перебуває в 
комунальній власності Старосалтівської територіальної громади , на предмет розподілу його 
між квартиронаймачами Тимуром КАРИМОВИМ  та Катериною СІРЕНКО  взяти до відома .  
 Рекомендувати Сіренко Катерині Олексіївні  для захисту своїх прав звернутися до суду . 
Про прийняте рішення , через відділ ЦНАП селищної ради  (Марина НАГОРНА) повідомити 
Сіренко К.О..  
Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого 
комітету селищної ради (Анатолій Бурменко).  
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., 
Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю.,   Лисаченко С.П., Новікова Н.М., Донська А.І. ,   Шевченко 
А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.. 

                            «ПРОТИ» - 0 

                          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

18. СЛУХАЛИ:  голову виконавчого комітету Едуарда КОНОВАЛОВА про  розгляд звернення 
гр. Зябко Анастасії Юріївни  мешканки  смт Старий Салтів , вулиця Східна, будинок 3 , кв. 11 
про надання їй одноразової матеріальної допомоги на лікування. 
ВИСТУПИЛА: член виконкому/начальник відділу соціального захисту Наталя ЦИБУКОВСЬКА 
та  оголосила свій висновок по суті цього питання , з пропозицією відмовити гр.. Зябко А.Ю. в 
отримання допомоги . 
ПРОПОЗИЦІЯ голови виконкому (Едуард КОНОВАЛОВ ): 
Надати гр. Зябко Анастасії Юріївни  мешканки  смт Старий Салтів , вулиця Східна, будинок 3 , 
кв. 11  одноразову  матеріальну допомогу на лікування. 
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» - 0 

                            «ПРОТИ» - 14 - Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., 
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. ,  Гордієнко К.В., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю.,  
О.П., Лисаченко С.П., Новікова Н.М.,   Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.. 
                          «УТРИМАЛИСЯ» - 6 ( Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., Донська А.І., Шевченко 
А.В.,  Нагорна М.С., Маймулін М.С.) 
ВИРІШИЛИ рішення  не прийнято .  
 

19. СЛУХАЛИ:  голову виконавчого комітету Едуарда КОНОВАЛОВА  про розгляд звернення 
гр. Рибалки Андрія Яковлевича   мешканця  смт Старий Салтів , вулиця Щербака, будинок 17 



про надання йому  одноразової матеріальної допомоги на лікування дружини Рибалка Ганни 
Іванівни. 
ВИСТУПИЛА: член виконкому/начальник відділу соціального захисту Наталя ЦИБУКОВСЬКА 
та  оголосила свій висновок по суті цього питання , з пропозицією надати матеріальну  
допомогу. 
ПРОПОЗИЦІЯ: 
Надати одноразову матеріальну допомогу Рибалці Андрію Яковлевичу   на лікування дружини  : 
гр. Рибалка Ганни Іванівни  у розмірі –  2000,00 ( дві тисячі ) гривень.  

Відділу соціального-захисту населення Старосалтівської селищної  ради (Цибуковська 
Н.О.)  провести перерахування коштів  при наявності ліміті  
Контроль за виконанням цього рішення  покласти на селищного голову (Едуард 
КОНОВАЛОВ).      
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., 
Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю.,   Лисаченко С.П., Новікова Н.М.,  Донська А.І. ,    Шевченко 
А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.. 
                            «ПРОТИ» - 0 

                          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

20. СЛУХАЛИ:  голову виконавчого комітету Едуарда КОНОВАЛОВА  про  присвоєння 
поштової адреси об’єктам нерухомого майна ТОВ «Фонд розвитку вітрильного спорту» по вул. 
Лужанський шлях 2-А в смт Старий Салтів Чугуївського району Харківської області  
ВИСТУПИВ : Чибаров В.В. –  спеціаліст І категорії відділу земельних ресурсів , ЖКХ, 
містобудування та архітектури – архітектор громади  та довів до відома членам  виконкому свої 
позитивні висновки щодо суті вирішення зазначеного питання щодо присвоєння поштових 
адрес .  
ПРОПОЗИЦІЯ: 
Присвоїти поштові адреси об’єктам нерухомого майна, які належать на праві приватної 
власності ТОВ «Фонд розвитку вітрильного спорту» та розташовані по вул. Лужанський шлях, 
2-А в смт Старий Салтів Чугуївського району Харківської області наступні адреси: 
- рятувальний пункт літ. «Е-1» - вул. Лужанський шлях, 2-А/47-Е;  
- нежитлова будівля літ. «Д-1» - вул. Лужанський шлях, 2-А/47-Д;  
- будинок охорони літ. «Г-1» - вул. Лужанський шлях, 2-А/47-Г;  
- рятувальна станція літ. «Р-1» - вул. Лужанський шлях, 2-А/5; 
- рятувальна станція літ. «С-1» - вул. Лужанський шлях, 2-А/6; 
- елінг літ. «З-1» - вул. Лужанський шлях, 2-А/47-З 

- елінг літ. «И-1» - вул. Лужанський шлях, 2-А/10 

- елінг літ. «К-1» - вул. Лужанський шлях, 2-А/9 

- елінг літ. «Л-1» - вул. Лужанський шлях, 2-А/1 

- елінг літ. «М-1» - вул. Лужанський шлях, 2-А/47-М 

- елінг літ. «Н-1» - вул. Лужанський шлях, 2-А/3 

- елінг літ. «О-1» - вул. Лужанський шлях, 2-А/2-О 

- елінг літ. «П-1» - вул. Лужанський шлях, 2-А/2-П 

- будинок відпочинку літ. «В-1», вул. Лужанський шлях, 2-А/33 

- будинок відпочинку літ. «Ж-1», вул. Лужанський шлях, 2-А/16 

- будинок відпочинку літ. «Т-1», вул. Лужанський шлях, 2-А/8 

- будинок відпочинку літ. «Ф-1», вул. Лужанський шлях, 2-А/28 

- будинок відпочинку літ. «Х-1», вул. Лужанський шлях, 2-А/29 

- будинок відпочинку літ. «Ч-1», вул. Лужанський шлях, 2-А/11 

 



- будинок відпочинку літ. «У-1», вул. Лужанський шлях, 2-А/18 

 Контроль за виконанням рішення покласти начальника відділу земельних ресурсі, ЖКГ , 
містобудування та архітектури ( Максима МАЙМУЛІНА  ) . 
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., 
Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю.,  Лисаченко С.П., Новікова Н.М., Донська А.І. ,    Шевченко 
А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.. 
                            «ПРОТИ» - 0 

                          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

21. СЛУХАЛИ:  голову виконавчого комітету Едуарда КОНОВАЛОВА  про  розгляд листа ВП 
№ 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області про обмеження продажу алкогольних 
напоїв у нічний час в об’єктах  роздрібної торгівлі на території Старосалтівської територіальної 
громади. 
ПРОПОЗИЦІЯ: 
Підтримати пропозиції  начальника відділу поліції  № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській 
області  про обмеження продажу алкогольних напоїв у нічний час в об’єктах  роздрібної торгівлі 
на території Старосалтівської територіальної громади  з 20.00 години до 7.00 години, щоденно .   

Звернутися до селищної ради щодо вирішення питання про прийняття рішення про обмеження 
продажу алкогольних напоїв у нічний час в об’єктах  роздрібної торгівлі на території 
Старосалтівської територіальної громади  з 20.00 годин до 7.00 годин, щоденно .   
Контроль за виконанням цього рішення  покласти на селищного голову (Едуард КОНОВАЛОВ).      
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., 
Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю.,   Лисаченко С.П., Новікова Н.М., Донська А.І. ,    Шевченко 
А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.. 
                            «ПРОТИ» - 0 

                          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

22. СЛУХАЛИ:  голову виконавчого комітету Едуарда КОНОВАЛОВА  про розгляд листа ТОВ 
«Фауна -3»   про розгляд листа ТОВ «Фауна -3»   про  присвоєння поштової адреси об’єктам 
нерухомого майна ТОВ «Фауна-3» по вул. Міжнародній в смт Старий Салтів Чугуївського 
району Харківської області   . 
ВИСТУПИВ : Чибаров В.В. –  спеціаліст І категорії відділу земельних ресурсів , ЖКХ, 
містобудування та архітектури – архітектор громади  та довів до відома членам  виконкому свої 
позитивні висновки щодо суті вирішення зазначеного питання щодо присвоєння адрес .  
ПРОПОЗИЦІЯ: 
Присвоїти поштові адреси об’єктам нерухомого майна, які належать на праві приватної 
власності ТОВ «Фауна-3» та розташовані по вул. Міжнародній в смт Старий Салтів 
Чугуївського району Харківської області (будівля цех для круп, масло цех літ. «А-1»; будівля 
кондитерського цеху літ. «Д-1»; будівля безалкогольного цеху літ. «Е-1»; будівля лабораторії 
літ. «Г-1» наступну адресу: 
Харківська область, Чугуївський район,  
Смт Старий Салтів, вул. Міжнародна, 2-А 

Контроль за виконанням рішення покласти начальника відділу земельних ресурсі, ЖКГ , 
містобудування та архітектури ( Максима МАЙМУЛІНА  ) . 
 



ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., 
Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю.,  Лисаченко С.П., Новікова Н.М., Донська А.І. ,     Шевченко 
А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.. 
                            «ПРОТИ» - 0 

                          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

 

Старосалтівський селищний голова                                                        Едуард КОНОВАЛОВ 

 

Керуючий справами ( секретар)  виконавчого комітету  
Старосалтівської селищної ради                            Анатолій БУРМЕНКО  
 


