
Україна 

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л № 12 /2021 

ЗАСІДАННЯ  ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ 

 

від  16 серпня   2021 року                                                                              смт Старий Салтів  
 

Головуючий на засіданні – т.в.о. Старосалтівського селищного голови Г.С. Курсачева  
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  Бурменко А.В. 
Всього членів :  26  

Присутніх членів виконавчого комітету – 15 чоловік  (список додається) 
СЛУХАЛИ:  Т.в.о. селищного голови Курсачева Г.С.   про затвердження порядку денного. 

ВИСТУПИЛА : член виконкому  Ситник О.В.    з пропозицією  доповнити порядок денний 
наступним питанням : 
-  Про розгляд звернення лікаря ЗП-СЛ Борисова Сергія Євгенійовича щодо надання йому 
одноразової матеріальної допомоги (в розмірі десять тисяч грн.) в зв’язку з перенесеним Covid-

19. 

 

ПРОПОЗИЦІЯ  : Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету про затвердження 
порядку денного із запропонованими доповненнями .  
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» - 15 

         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
      

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й : 

 

1. Про схвалення прогнозу бюджету Старосалтівської селищної ради на 2022-2024 роки.   
2. Про розгляд звернення лікаря ЗП-СЛ Борисова Сергія Євгенійовича щодо надання йому 
одноразової матеріальної допомоги (в розмірі десять тисяч грн.) в зв’язку з перенесеним Covid-

19. 

 

  РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 
1. СЛУХАЛИ:  т.в.о. селищного голови Курсачеву Г.С. про схвалення прогнозу бюджету 
Старосалтівської селищної ради на 2022-2024 роки.   
ВИСТУПИЛА : член виконкому Струк В.В. запропонувала відповідно до ч.6 ст. 751 Бюджетного 
кодексу України, підпункту 1 пункту «а»  ч. 1 ст. 28, п.1 ч. 2  ст. 52 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в України» схвалити Прогноз бюджету Старосалтівської селищної 
територіальної громади на 2022-2024 роки  
 ПРОПОЗИЦІЯ :  

      Схвалити Прогноз бюджету Старосалтівської селищної територіальної громади на 2022-2024 

роки (Додаток 1а ,1,2,3,6,7,9,10,11,12). 

       Подати Прогноз бюджету Старосалтівської селищної територіальної громади на 2022-2024 

роки на розгляд сесії Старосалтівської селищної ради разом з проектом рішення ради «Про 
Прогноз бюджету Старосалтівської селищної територіальної громади на 2022-2024» (Додаток 
13). 



       Загальному відділу (Васильченко О.М.) забезпечити оприлюднення зазначених в пункті 1 
цього розпорядження  матеріалів на офіційному сайті https://stsaltiv.gov.ua. 

       Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами виконавчого 
комітету Старосалтівської селищної  ради Анатолія Бурменко. 
                   

         ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» - 15 

         «ПРОТИ» - 0 

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
    

2. СЛУХАЛИ:  т.в.о. селищного голови Курсачеву Г.С.  про розгляд звернення лікаря ЗП-СЛ 
Борисова Сергія Євгенійовича щодо надання йому одноразової матеріальної допомоги (в розмірі 
десять тисяч грн.) в зв’язку з перенесеним Covid-19.   

ПРОПОЗИЦІЯ: Члена виконкому Ситник О.В. - 
          Відмовити лікарю ЗП-СЛ Борисову Сергія Євгенійовича в наданні  одноразової 
матеріальної допомоги (в розмірі десять тисяч грн.) в зв’язку з перенесеним Covid-19 через 
відсутність коштів у місцевому бюджеті. 
         Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів  (Штрикун Л.І.) . 

 
              ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» - 15 

         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
    

Т.в.о. старосалтівського селищного голови                     оригінал підписано  Галина   КУРСАЧЕВА                
 

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