
Протокол №19 
 

ХІХ  (позачергової) сесії  Старосалтівської селищної ради VІІІ скликання  
Чугуївського району Харківської області 

08  жовтня   2021  року. 
  

Всього обрано депутатів – 22 чоловіки. 
Було присутніх – 15 ( список додається)  
В роботі сесії приймають участь:  
Запрошені;.  старости сіл , що входять до складу Старосалтівської селищної ради,  
заступник селищного голови,  керівник апарату селищної ради,  начальники  відділів 
селищної ради, члени виконкому.  
Присутні –  

ХІХ  сесію  Старосалтівської селищної ради VІІІ скликання відкрила секретар 
Старосалтівської  селищної ради  Курсачова Г.С. 
                                              (Звучить Гімн України) 
                                                 (Хвилина мовчання) 

1. СЛУХАЛИ: Курсачову Г.С. Про затвердження порядку денного для розгляду  ХІХ 
позачерговою   сесією Старосалтівської  селищної ради  VІІІ скликання  

ВИРІШИЛИ: Затвердити для розгляду ХІХ сесії       VІІІ  скликання Старосалтівської 
селищної ради порядок денний    
 Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається. 
2. СЛУХАЛИ: Курсачову Г.С. Про введення в експлуатацію будівлі амбулаторії загальної  
практики сімейної медицини №2 по вул. Миру, 33-а  в с. Старий Салтів, Вовчанського 
району Харківської області 
ВИСТУПИЛИ: Супрун Р.О., голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 
планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, 
який повідомив про те , що дане питання заслуховувалося на засіданні комісії і комісія 
рекомендує дане питання прийняти на сесії   
ВИРІШИЛИ: ввести в експлуатацію будівлю амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини №2 по вул. Миру, 33-а  в с. Старий Салтів, Вовчанського району Харківської 
області 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається. 
3. СЛУХАЛИ: Курсачову Г.С. «Про внесення змін до селищного  бюджету Старосалтівської 

селищної ради  на 2021 рік» (20501000000) 
ВИСТУПИЛИ: Супрун Р.О., голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 
планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва, який повідомив про те , що дане питання заслуховувалося на засіданні 
комісії і комісія рекомендує дане питання прийняти на сесії   

ВИРІШИЛИ: Внести зміни в  Рішення ХУІІІ сесії  від 31.08.2021 року «Про місцевий 
бюджет Старосалтівської  селищної ради на 2021 рік « та викласти в новій редакції» 

 Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається. 
4. СЛУХАЛИ: Курсачову Г.С.  Про затвердження договору про передачу міжбюджетного 
трансферту з бюджету Старосалтівської  селищної ради до обласного бюджету Харківської 
обласної ради у вигляді цільової субвенції на виготовлення бланків посвідчень батьків та 
дитини багатодітної сім’ї. 
ВИСТУПИЛИ: Супрун Р.О., голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 
планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, 



який повідомив про те , що дане питання заслуховувалося на засіданні комісії і комісія 
рекомендує дане питання прийняти на сесії   
ВИРІШИЛИ: затвердити договір про передачу міжбюджетного трансферту з бюджету 
Старосалтівської  селищної ради до обласного бюджету Харківської обласної ради у вигляді 
цільової субвенції на виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини багатодітної сім’ї. 
Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається. 
5. СЛУХАЛИ: Курсачову Г.С.  Про затвердження штатного розпису органів місцевого 
самоврядування  Старосалтівської селищної ради   на 2021 рік 

ВИСТУПИЛИ: Супрун Р.О., голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 
планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, 
який повідомив про те , що дане питання заслуховувалося на засіданні комісії і комісія 
рекомендує дане питання прийняти на сесії в зв’язку з початком опалювального сезону 
ввести до штатного розпису кочегарів   

ВИРІШИЛИ: затвердити  штатний розпис  органів місцевого самоврядування  
Старосалтівської селищної ради   на 2021 рік 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

6. СЛУХАЛИ: Курсачову Г.С. Про затвердження штатного розпису  відділу освіти, молоді та 
спорту Старосалтівської селищної ради на 2021 рік 

ВИСТУПИЛИ: Супрун Р.О., голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 
планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, 
який повідомив про те , що дане питання заслуховувалося на засіданні комісії і комісія 
рекомендує дане питання прийняти на сесії в зв’язку з початком опалювального сезону 
ввести до штатного розпису кочегарів   

ВИРІШИЛИ: затвердити  штатний розпис  відділу освіти, молоді та спорту Старосалтівської 
селищної ради на 2021 рік 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

7. СЛУХАЛИ: Курсачову Г.С. Про затвердження штатного розпису сектору культури і 
туризму         Старосалтівської селищної ради   на 2021 рік 

ВИСТУПИЛИ: Супрун Р.О., голова постійної комісії з питань фінансів, бюджету, 
планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, 
який повідомив про те , що дане питання заслуховувалося на засіданні комісії і комісія 
рекомендує дане питання прийняти на сесії в зв’язку з початком опалювального сезону 
ввести до штатного розпису .  
ВИСТУПИЛИ: Супрун Р.О., голова постійної кочегарів   
ВИРІШИЛИ: затвердити  штатний розпис  сектору культури і туризму         Старосалтівської 
селищної ради   на 2021 рік 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

8. СЛУХАЛИ: Курсачову Г.С  Про затвердження штатного розпису КНП 
«Старосалтівський ЦПМСД» на 2021 рік 

ВИСТУПИЛИ: Супрун Р.О., голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування, 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, який 
повідомив про те , що дане питання заслуховувалося на засіданні комісії і комісія 
рекомендує дане питання прийняти на сесії в зв’язку з початком опалювального сезону 
ввести до штатного розпису кочегарів   

ВИРІШИЛИ: затвердити  штатний розпис  КНП «Старосалтівський ЦПМСД» на 2021 рік 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 



9. . СЛУХАЛИ: Курсачову Г.С  Про надання гарантій щодо спів фінансування проєкту  
«Молодь ТуТ: створи громаду молодіжних перспектив» в рамках програми Агенства США з 
міжнародного розвитку (USAID) "Мріємо та діємо" (UNITY) в розмірі 101 250 грн.. 
ВИСТУПИЛИ: Супрун Р.О., голова комісії з питань фінансів, бюджету, планування, 
соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, який 
повідомив про те , що дане питання заслуховувалося на засіданні комісії і комісія 
рекомендує дане питання прийняти на сесії і в зв’язку з перемогою в проєкті  «Молодь ТуТ: 
створи громаду молодіжних перспектив» в рамках програми Агенства США з міжнародного 
розвитку (USAID) "Мріємо та діємо" (UNITY)  виділити кошти в сумі в  101 250 грн.для 
співфінансування 

ВИРІШИЛИ: в разі перемоги  в проєкті  «Молодь ТуТ: створи громаду молодіжних 
перспектив» в рамках програми Агенства США з міжнародного розвитку (USAID) "Мріємо 
та діємо" (UNITY)  виділити кошти в сумі в  101 250 грн.для співфінансування 

Рішення прийнято 

Голосували:  поіменне голосування  додається 

 

Курсачова Г.С.– Всі питання, які вносились на розгляд ХІХ    сесії селищної VІІІ скликання   
розглянуті. 

Пленарне засідання сесії оголошую закритим. 
(звучить Державний Гімн). 

  

 

Секретар Старосалтівської селищної ради  оригінал підписано  Галина Курсачова 


