
Україна 

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л № 19/2021 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ  ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ 

 

від 20 грудня   2021 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. ,  Шаповалов Ю.І.,  Івакіна Т.М.,  Форов М.В.,  
Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С. Маймулін М.С., Гордієнко К.В., 
Глазунова І.М. ,  Сороковий Г.В.  Лушпа О.П., Лисаченко С.П.,    Шевченко А.В., Дюкова Т.Л. ,  
Цибуковська Н.О.,  Волосник В.І. . 
На засіданні присутні (реєстраційний лист додається до протоколу ) :  Дюков Г.В. директор КП 
«САЛТІВ ВОДОКАНАЛ» , Пащенко І.М. економіст КП «САЛТІВ ВОДОКАНАЛ» ,  Назаренко 
Т.В. головний бухгалтер КП «САЛТІВ ВОДОКАНАЛ»  
 

СЛУХАЛИ: голову виконкому  Колновалова Е.П.    про затвердження запропонованого  порядку 
денного позачергового засідання . 
ПРОПОЗИЦІЯ  : члена виконкому Волосник В.І. доповнити порядок денний наступними 
питаннями :  

 Про розгляд звернення фізичної особи-підприємця Какоткіної Наталії Дмитрівни щодо 
надання дозволу на торгівлю новорічними ялинками в  смт Старий Салтів , вулиця Перемоги , 
поблизу будинку 10/3 в період з 20.12.2021 року по 31.12.2021 року . 

 Про схвалення місцевої цільової програми «Створення археологічно-краєзнавчого музею 
Старосалтівської культури у Старосалтівській ОТГ на 2022-2024 роки ». 

ПРОПОЗИЦІЯ :   члена виконкому Маймуліна М.С. затвердити запропонований  порядок 

денний  із змінами внесеними членом виконкому Волосник В.І. .  

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

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

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
      

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й : 

1. Про внесення змін  до тарифів  КП « Салтів водоканал»  на центральне водопостачання 
та центральне водовідведення.  
2.  Про внесення змін до  тарифів КП «Салтів водоканал»  на вивезення і  утилізацію 
твердих побутових відходів, затвердження норм надання послуг з вивезення та утилізації 
твердих побутових відходів населенню.  
3. Про внесення змін до тарифів КП «Салтів водоканал»  на вивезення та утилізацію рідких 
побутових відходів . 



4. Про  внесення змін до граничного рівня рентабельності на житлово-комунальні послуги  
КП «Салтів водоканал» . 
5. Про схвалення Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з водопостачання 
та водовідведення комунальному підприємству «Салтів водоканал» для населення  на 2022 рік.                                   
Про розгляд звернень громадян  
6. Про розгляд звернення гр. Гаврюшенко  Галини Романівни    про надання  одноразової 
матеріальної допомоги на лікування  чоловіка Гаврюшенка Володимира Миколайовича. 
7. Про розгляд звернення гр. Гаврюшенко Галини Романівни   про надання їй  одноразової 
матеріальної допомоги на лікування  . 
8. Про розгляд звернення гр. Сідельнікової  Любові Миколаївни ,  мешканки   смт Старий 
Салтів   , вулиця Харківська   , будинок 18 квартира 2    про надання їй  одноразової 
матеріальної допомоги на лікування. 
9. Про розгляд звернення фізичної особи-підприємця Какоткіної Наталії Дмитрівни щодо 
надання дозволу на торгівлю новорічними ялинками в  смт Старий Салтів , вулиця Перемоги , 
поблизу будинку 10/3 в період з 20.12.2021 року по 31.12.2021 року . 
10. Про схвалення місцевої цільової програми «Створення археологічно-краєзнавчого музею 
Старосалтівської культури у Старосалтівській ОТГ на 2022-2024 роки »  
Різне   
     

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 
 

1. СЛУХАЛИ: слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про  внесення змін  до 
тарифів  КП « Салтів водоканал»  на центральне водопостачання та центральне водовідведення 

ПРОПОЗИЦІЯ:  
Враховуючі розрахунки (Додатки 2 - 17 ) внести зміни до  рішення виконавчого комітету від 
18.11.2021 року № 336 та затвердити на 2022 рік  в новій  редакції тарифи на послуги з 
централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, що надаються 
Комунальним підприємством  «Салтів водоканал»: 
 

1.1. для населення: 
- централізоване водопостачання – 37 грн. 38 коп. за 1 м³ з ПДВ; 
- централізоване водовідведення – 155 грн.56 коп. за 1 м³ з ПДВ; 

 

1.2. для бюджетних організацій: 
- централізоване водопостачання – 42 грн. 98 коп. за 1 м³ з ПДВ; 
- централізоване водовідведення – 178 грн. 88 коп. за 1 м³ з ПДВ; 
 

1.3. для інших  споживачів: 
- централізоване водопостачання – 46 грн. 73 коп. за 1м³ за 1 м³ з ПДВ; 
- централізоване водовідведення – 194 грн. 45 коп. за 1 м³ за 1 м³ з ПДВ. 
 

 Вважати таким , що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 18.11.2021 року № 
336  «Про затвердження змін тарифів на центральне водопостачання та центральне 
водовідведення». 
 

 Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову  (Едуард 
КОНОВАЛОВ) 
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -17 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В.,   Шаповалов Ю.І.,  Івакіна Т.М.,  Форов М.В.,  Стеблянко Г.В., 
Леонець О.С., Нагорна М.С. Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Сороковий Г.В.  Лушпа О.П., 
Лисаченко С.П.,    Шевченко А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.,  Волосник В.І. . 
 

         «ПРОТИ» - 1  Струк В.В.  
        «УТРИМАЛИСЯ» -2  Глазунова І.М., Курсачова Г.С. 



ВИРІШИЛИ рішення прийнято більшістю голосів.   
   

2. СЛУХАЛИ: слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про  внесення змін до  
тарифів КП «Салтів водоканал»  на вивезення і  утилізацію твердих побутових відходів, 
затвердження норм надання послуг з вивезення та утилізації твердих побутових відходів 
населенню. 
ПРОПОЗИЦІЯ: 

Враховуючи розрахунки тарифів (додатки 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17),  
внести зміни до  рішення виконавчого комітету від 18.11.2021 року № 337  «Про затвердження 
змін тарифів на вивезення  та утилізацію твердих побутових відходів, затвердження норм 
надання  послуг з вивезення та утилізації твердих побутових відходів  населенню» виклавши  
пункт 1.3. цього рішення в новій редакції , а саме :  
 

1.3. для бюджетних організацій: 
- вивезення твердих побутових відходів – 152 грн. 12  коп. за 1 м³ з ПДВ; 
- утилізація твердих побутових відходів – 58 грн. 30  коп. за 1 м³ з ПДВ. 
 

Залишити без зміни інші пункти рішення виконавчого комітету від 18.11.2021 року № 337   «  
Про затвердження змін тарифів на вивезення  та утилізацію твердих побутових відходів, 
затвердження норм надання  послуг з вивезення та утилізації твердих побутових відходів  
населенню». 
 

Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову  (Едуард 
КОНОВАЛОВ) 
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -16 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В.,   Шаповалов Ю.І.,  Івакіна Т.М.,  Форов М.В.,   Леонець О.С., 
Нагорна М.С. Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Сороковий Г.В.  Лушпа О.П., Лисаченко С.П.,    
Шевченко А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.,  Волосник В.І. . 
                            «ПРОТИ» - 1  Струк В.В.  
                          «УТРИМАЛИСЯ» - 3 Курсачева Г.С., Глазунова І.М., Стеблянко Г.В. 
ВИРІШИЛИ рішення прийнято більшістю голосів   
  

3. СЛУХАЛИ : слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про внесення змін до 
тарифів КП «Салтів водоканал»  на вивезення та утилізацію рідких побутових відходів. 

ПРОПОЗИЦІЯ:  

Внести зміни , та затвердити  в новій редакції  тарифи на послуги з вивезення рідких побутових 

відходів та  утилізації рідких побутових відходів, що надаються Комунальним підприємством  

«Салтів водоканал» Старосалтівської селищної ради : 

1.1. для населення: 
- вивезення рідких побутових відходів – 104 грн. 06  коп. за 1 м³ з ПДВ; 

- утилізація рідких побутових відходів – 15 грн. 02 коп. за 1 м³ з ПДВ; 

1.2. для бюджетних організацій: 
- вивезення рідких побутових відходів – 114 грн. 47  коп. за 1 м³ з ПДВ; 

- утилізація рідких побутових відходів – 16 грн. 52 коп. за 1 м³ з ПДВ; 

1.3. для інших  споживачів: 

- вивезення рідких побутових відходів – 119 грн. 68  коп. за 1 м³ з ПДВ; 

- утилізація рідких  побутових відходів – 17 грн. 28  коп. за 1 м³ з ПДВ     . 

 

Встановити окрему плату за користування спеціалізованим транспортним засобом з вивозу 
рідких побутових відходів  у розмірі  11 грн. 00 коп. з ПДВ  за 1 км пробігу.                                                                                                                                
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» - 0   

                            «ПРОТИ» -  8  Глазунова І.М.,  Струк В.В., Стеблянко Г.В., Шевченко А.В., 
Волосник В.І., Бурменко А.В., Коновалов Е.П., Леонець О.С. 
                           « УТРИМАЛИСЯ» - 12  



Курсачова Г.С. ,  Шаповалов Ю.І.,  Івакіна Т.М.,  Форов М.В.,  Нагорна М.С. , Маймулін М.С., 
Гордієнко К.В.,   Сороковий Г.В.  Лушпа О.П., Лисаченко С.П.,    Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська 
Н.О.. 
ВИРІШИЛИ рішення не прийнято , попереднє рішення залишилося без змін.  
 

4. СЛУХАЛИ: слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про внесення змін до 
граничного рівня рентабельності на житлово-комунальні послуги  КП «Салтів водоканал» .  
ПРОПОЗИЦІЯ:  

Для організації планування та регулювання тарифів  на житлово-комунальні послуги та 
ефективної роботи підприємства КП «Салтів водоканал» внести зміни до  рішення виконавчого 

комітету від 18.11.2021 року № 339  « Про встановлення граничного рівня  рентабельності на 
житлово-комунальні  послуги за споживачами на 2022 рік » виклавши  пункт 1.3.  та 1.4. цього 

рішення в новій редакції , а саме :  

 

1.3. Вивіз твердих побутових відходів: 

- Населення 0 %; 
- Бюджетні організації  20 %; 
- Інші споживачі 40 %. 

1.4. Утилізація твердих побутових відходів: 

- Населення 0 %; 
- Бюджетні організації  20 %; 
- Інші споживачі 40 %. 

Залишити без зміни інші пункти рішення виконавчого комітету від 18.11.2021 року № 339  « 
Про встановлення граничного рівня  рентабельності на житлово-комунальні  послуги за 
споживачами на 2022 рік ». 
Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову  (Едуард 

КОНОВАЛОВ)  

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -16 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В.,   Шаповалов Ю.І.,  Івакіна Т.М.,  Форов М.В.,  Стеблянко Г.В., 
Леонець О.С., Нагорна М.С. Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Сороковий Г.В.  Лушпа О.П., 
Лисаченко С.П.,    Шевченко А.В., Дюкова Т.Л. ,    Волосник В.І. . 
         «ПРОТИ» - 0 

        «УТРИМАЛИСЯ» - 4 Глазунова І.М., Курсачова Г.С., Струк В.В. , 
Цибуковська Н.О. 
ВИРІШИЛИ рішення прийнято більшістю голосів .  
 

5. СЛУХАЛИ:  слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про  схвалення програми 
відшкодування різниці в тарифах на послуги з водопостачання та водовідведення комунальному 
підприємству «Салтів водоканал» для населення  на 2022 рік. 

ПРОПОЗИЦІЯ:  Схвалити Програму відшкодування різниці в тарифах на послуги з 
водопостачання та водовідведення комунальному підприємству «Салтів водоканал» для 
населення  на 2022 рік (додається) та рекомендувати Старосалтівській селищній раді затвердити 
її  на наступній сесії . 

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

Контроль за виконанням цього рішення  покласти на селищного голову (Едуард КОНОВАЛОВ). 
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -18  

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. ,  Шаповалов Ю.І.,  Івакіна Т.М.,  Форов М.В.,  
Стеблянко Г.В., Леонець О.С.,  Нагорна М.С. Маймулін М.С., Гордієнко К.В.,  Сороковий Г.В.  



Лушпа О.П., Лисаченко С.П.,    Шевченко А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.,  Волосник В.І. 
         «ПРОТИ» - 0 

        «УТРИМАЛИСЯ» - Струк В.В., Глазунова І.М.  
ВИРІШИЛИ рішення прийнято  більшістю голосів .  
 

6. СЛУХАЛИ : слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про  розгляд звернення 
гр. Гаврюшенко  Галини Романівни    про надання  одноразової матеріальної допомоги на 
лікування  чоловіка Гаврюшенка Володимира Миколайовича.        Розглянувши звернення гр. 
Гаврюшенко  Галини Романівни    про надання  одноразової матеріальної допомоги на 
лікування  чоловіка Гаврюшенка Володимира Миколайовича  мешканця   смт Старий 
Салтів , вулиця  Садова  , будинок 49 ,  виконавчий комітет Старосалтівської селищної 
ради відзначає, що гр-ка Гаврюшенко  Галини Романівни    звернулась за отриманням  
матеріальної допомоги на лікування  чоловіка  у зв’язку із  його тривалою  хворобою  , 
що підтверджується  випискою із медичної карти стаціонарного хворого за 2021 рік №  
6514 Комунального  некомерційного підприємства  Харківської міської ради « Міська  
клінічна лікарня № 2 імені професора Шалімова »  ,  також  згідно  акту обстеження 
матеріально-побутових умов складеного депутатом вуличного  округу  Гаврюшенко 
В.М.   потребує матеріальної допомоги на лікування.  На підставі «Комплексної 
Програми соціального захисту населення Старосалтівської селищної ради на період  
2021 -2023 роки » затвердженої рішенням від 15 грудня 2020 року ІII сесії 
Старосалтівської селищної ради VIIІ скликання із змінами , надання такої допомоги 
можливо. 

ПРОПОЗИЦІЯ: Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування Гаврюшенку 
Володимиру Миколайовичу мешканцю смт Старий Салтів , вулиця  Садова, будинок 49.  

Перерахувати  Гаврюшенко Галині Романівни  одноразову матеріальну допомогу  на лікування  
свого чоловіка   Гарюшенка Володимира Миколайовича   у розмірі –  5000,00 ( п’ять  тисяч ) 
гривень. 

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

Контроль за виконанням цього рішення  покласти на селищного голову (Едуард КОНОВАЛОВ)      
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

7. СЛУХАЛИ : слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про  розгляд звернення 
гр. Гаврюшенко Галини Романівни   про надання їй  одноразової матеріальної допомоги на 
лікування  . Розглянувши звернення про розгляд звернення гр.  Гаврюшенко Галини Романівни 
мешканки    смт Старий Салтів , вулиця  Садова  , будинок 49     про надання їй  одноразової 
матеріальної допомоги на лікування,  виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради 
відзначає, що гр-ка Гаврюшенко  Галини Романівни    звернулась за отриманням  матеріальної 
допомоги на лікування  чоловіка  у зв’язку із     хворобою та перенесеною операцією   , у зв’язку 
із  її хворобою  , що підтверджується  випискою із медичної карти стаціонарного хворого за 
2021 рік №  2828 Комунального  некомерційного підприємства  Харківської обласної ради 
«Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення »  ,  також  



згідно  акту обстеження матеріально-побутових умов складеного депутатом вуличного  округу  
Гаврюшенко Г.Р.    потребує матеріальної допомоги на лікування  .  На підставі «Комплексної 
Програми соціального захисту населення Старосалтівської селищної ради на період  2021 -2023 

роки » затвердженої рішенням від 15 грудня 2020 року ІII сесії Старосалтівської селищної ради 
VIIІ скликання із змінами , надання такої допомоги можливо.    
ПРОПОЗИЦІЯ:  

Надати   Гаврюшенко Галині Романівни  одноразову матеріальну допомогу  на лікування  у 
розмірі –  3000,00 ( три  тисячі ) гривень. 
Загальному відділу (Гордієнко К.В. ) розмістити дане рішення на офіційному сайті 
Старосалтівської селищної  ради.  

Контроль за виконанням цього рішення  покласти на селищного голову (Едуард КОНОВАЛОВ)     

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

8. СЛУХАЛИ: слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про  розгляд звернення гр. 
Сідельнікової  Любові Миколаївни ,  мешканки   смт Старий Салтів   , вулиця Харківська   , 
будинок 18 квартира 2    про надання їй  одноразової матеріальної допомоги на лікування. 
Розглянувши звернення гр. Сідельнікової  Любові Миколаївни ,      мешканки   смт Старий 
Салтів   , вулиця Харківська   , будинок 18 квартира 2    про надання їй  одноразової 
матеріальної допомоги на лікування.  ,  виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради 
відзначає, що гр-ка  Сідельнікова  Любов Миколаївна  звернулась за отриманням  матеріальної 
допомоги на лікування   у зв’язку із  її хворобою  , що підтверджується  довідкою стаціонарного 
хворого за 01.12. 2021 року   Комунального  некомерційного підприємства  Харківської обласної 
ради «Обласна клінічна травматологічна лікарня  »  ,  також  згідно  акту обстеження 
матеріально-побутових умов складеного депутатом вуличного  округу  заявниця     потребує 
матеріальної допомоги на лікування  .  На підставі «Комплексної Програми соціального захисту 
населення Старосалтівської селищної ради на період  2021 -2023 роки » затвердженої рішенням 
від 15 грудня 2020 року ІII сесії Старосалтівської селищної ради VIIІ скликання із змінами ,   
надання такої допомоги можливо. 

ПРОПОЗИЦІЯ:  Надати  Сідельніковій  Любові Миколаївні одноразову матеріальну допомогу  
на лікування  у розмірі –  1000,00 ( одна   тисяча ) гривень . 

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

Контроль за виконанням цього рішення  покласти на селищного голову (Едуард КОНОВАЛОВ)     
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  



9. СЛУХАЛИ: слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про  розгляд звернення 
фізичної особи-підприємця Какоткіної Наталії Дмитрівни щодо надання дозволу на торгівлю 
новорічними ялинками в  смт Старий Салтів , вулиця Перемоги , поблизу будинку 10/3 в період 
з 20.12.2021 року по 31.12.2021 року 

ПРОПОЗИЦІЯ: Надати дозвіл фізичній особі – підприємцю Какоткіній Наталії Дмитрівні  на 
тимчасове розміщення торгової точки для здійснення торгівлі новорічнимим ялинками на 
земельній ділянці по вул. Перемоги,10/3 (навпроти торгівельного магазину) смт. Старий Салтів 
Чугуївського району Харківської області на період з 20.12.2012р. по 31.12.2021 року. 

Зобов’язати фізичну особу-підприємця  Какоткіну Наталію Дмитрівну , з метою запобігання 
виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, дотримуватись вимог санітарних правил  та Правил благоустрою 
території Старосалтівської селищної ради. 

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

Загальному відділу ( Костянтин ГОРДІЄНКО) повідомити заявника про прийняте рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

 

10. СЛУХАЛИ:  слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про  схвалення місцевої 
цільової програми «Створення археологічно-краєзнавчого музею Старосалтівської культури у 
Старосалтівській ОТГ на 2022-2024 роки ». 

ПРОПОЗИЦІЯ:  

Схвалити місцеву цільову Програму «Створення археологічно-краєзнавчого музею 
Старосалтівської культури у Старосалтівській ОТГ на 2022-2024 роки »  (додається) та 
рекомендувати Старосалтівській селищній раді затвердити її  на наступній сесії . 
Загальному відділу (Гордієнко К.В. ) розмістити дане рішення на офіційному сайті 
Старосалтівської селищної  ради.  

Контроль за виконанням цього рішення  покласти на селищного голову (Едуард КОНОВАЛОВ) 
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

Старосалтівський селищний голова                                                     Едуард КОНОВАЛОВ 

 

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


