
                                                                           

УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА   СЕЛИЩНА  РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №  106 -ОД 

                                             «17»  травня   2019   року 

 
          У відповідності до  ст.ст. 42,59  Закону України «Про  місцеве самоврядування   в 

Україні»  скликати  LІІ  сесію Старосалтівської  селищної ради  VІІ скликання                        

28 травня 2019  року  0 10 годині,  яка  відбудеться  в приміщенні  Хотімлянського 

старостинського округу Старосалтівської  селищної ради.  Відповідальним  особам, які 

готують питання на розгляд сесії селищної ради, підготувати  інформацію  та  інші  

матеріали  та подати їх селищному голові. 

 

                             На розгляд  сесії  винести  питання: 

 

1.Про встановлення місцевих податків  та зборів  на 2020 рік.  

2.Про внесення  змін до рішення ХLVІІ сесії  Старосалтівської селищної ради VІІ 

скликання   «Про  бюджет Старосалтівської селищної ради  на 2019 рік». 

3.Внесення  змін до Програми «Здоровий  спосіб життя - вибір  молоді Салтівщини». 

4.Внесення змін до штатного розпису ДНЗ я/с «Колосок».  

5.Про  затвердження  Положення про Громадський бюджет (Бюджет участі) 

Старосалтівської селищної ради. 

6.Про затвердження  договору  оренди частини  приміщення Старосалтівської селищної 

ради за адресою смт Старий  Салтів, вул. Перемоги,15 з  ХДАТ «Укрпошта». 

7.Про надання пільги  Воловик  Оксані  Миколаївні 50 % від  вартості батьківської 

плати по  утриманню дитини Воловик Єви в ЗДО я/с «Барвінок-100» 

8.Про затвердження соціальних норм користування послугами  централізованого 

водопостачання холодної води для житлових будинків – 3,6 м.куб. на одну  особу на 

місяць по КП «Салтів водоканал». 

9.Про  внесення   змін  до  складу виконавчого комітету  Старосалтівської селищної 

ради. 

10.Про створення комунальної  установи «Інклюзивно-ресурсний центр 

Старосалтівської селищної ради» Вовчанського району, Харківської області. 
11.Про  виконання рішення Харківського окружного адміністративного суду від 19.06.2018 

року по справі  № 820/1497/18 за адміністративним позовом Іванова Віталія Вікторовича до 

Старосалтівської селищної ради.                                                                                                                                                                                      
12.Інформація  заступника Старосалтівського  селищного  голови Колкутіна  К.М. щодо  

покращення  роботи КП «Салтів водоканал». 

13.Частковий  звіт начальника відділу земельних ресурсів та житлово-комунального 

господарства Маймуліна М.С.  щодо проведення  інвентаризації земельних ділянок 

сільськогосподарського  призначення, що  були  передані із  державної до  

комунальної  власності Старосалтівської селищної ради, згідно  акту приймання-

передачі  від 21.12.2018 року.  

14.Доповідь депутата виборчого округу № 22 Лебеденка А.С. щодо  звіту перед  

виборцями  13.04.2019 року.   

15.Земельні  питання.  

 

 

Старосалтівський  селищний голова     оригінал  підписано     Е.П.Коновалов 


