
 

 
 

УКРАЇНА 

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

  07 червня    2021  року                                                                №  180 - 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 засідання виконавчого комітету Старосалтівської селищної  ради 
VІІІ скликання  на 17 червня  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 реалізації Стратегії Старосалтівської ТГ. 
- Про підсумки роботи закладів культури селищної ради  та завдання 
щодо підготовки до опалювального сезону 2021-2022р. Звіти керівників 
закладів . 
- Про корегування тарифів КП «Салтів водоканал». 
- Про затвердження плану роботи виконавчого комітету на ІІІ квартал 
2021 року. 
- Про стан виконання посадовими особами Старосалтівської селищної 
ради делегованих повноважень щодо Державної реєстрації актів цивільного 
стану . 
- Про схвалення проекту Положення про комісію з розгляду питань 
щодо надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів та звільнення 
окремих категорій осіб від сплати за надання соціальних послуг в ЦНСП 
Вовчанської міської ради . 
- Про внесення змін  в рішенні виконавчого комітету від 28.08.2020 року 
№ 104 « Про створення постійно діючої комісії з питань поводження з 
безхазаяйними відходами на території Старосалтівської селищної ради». 



- Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Старосалтівської 
селищної ради.   

- Про затвердження Плану заходів щодо складання прогнозу селищного 
бюджету Старосалтівської територіальної громади . 
- Про затвердження Положення про консультативно-дорадчі та інші 
допоміжні органи Старосалтівської селищної ради. 

- Про 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  
 
 
 
 


