
                                                      П Р О Т О К О Л 

 

LХVІІІ сесії  Старосалтівської селищної ради VІІ скликання Вовчанського району 
Харківської області смт Старий Салтів Вовчанського району Харківської області    01 квітня    
2020  року. 
Обрано депутатів Старосалтівської селищної ради – 26 чоловік.        
Приймали участь в роботі сесії   -  16  депутатів       
Проводить пленарне засідання LХVІІІ сесії Старосалтівський селищний голова  
Коновалов Е.П. 
Веде протокол сесії   секретар  селищної ради  - Штрикун Л.І. 
У роботі сесії приймають участь: 
Начальник відділу бюджетного забезпечення та бухгалтерського  обліку    Струк В.В. 
Нач.відділу освіти, молоді  та спорту селищної ради  Глазунова І.М. 
В. п. старости  Кирилівського старостинського округу  Лиман І.Д. 
 

СЛУХАЛИ: Старосалтівського  селищного  голову  Коновалова Е.П., який запропонував   внести  
до  порядку  денного сесії питання «Про виділення  коштів в сумі 100000 гривень на придбання 
контейнерів  для  сміття». Голосували:    ВИРІШИЛИ:  внести  питання до  порядку  денного. 

СЛУХАЛИ: Старосалтівського  селищного  голову  Коновалова Е.П., який запропонував 

затвердити порядок  денний LХVІІІ   сесії   Старосалтівської селищної ради   VІІ скликання.  
Голосували:  всі – за.   ВИРІШИЛИ:  затвердити порядок  денний. 

СЛУХАЛИ: 1/3481.Про внесення  змін до рішення LХІV сесії  Старосалтівської селищної 
ради VІІ скликання   «Про  бюджет Старосалтівської селищної ради  на 2020 рік». 
СЛУХАЛИ:  нач. відділу  бюджетного забезпечення та бухгалтерського  обліку   Струк В.В. 

Голосували:  поіменне голосування  додається.  ВИРІШИЛИ:  внести  зміни  до  бюджету.  
СЛУХАЛИ: 2/3482. Про затвердження  Програми захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Старосалтівській 
селищній раді. Голосували:  поіменне голосування  додається.  ВИРІШИЛИ:  затвердити 
Програму  та виділити кошти  в сумі 100000 тисяч. 

СЛУХАЛИ:3/3483.Про затвердження структури та штатного розпису Комунального 
некомерційного підприємства «Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області»  на 
2020 рік. Голосували:  поіменне голосування  додається.  ВИРІШИЛИ: рішення  прийнято, 
додається.  
СЛУХАЛИ: 4/3484.Звіт про роботу КП «Салтів водоканал» за 2019 рік. 
Доповідає: директор Дегтярьов М.М. 
Голосували:  поіменне голосування  додається.  ВИРІШИЛИ: звіт прийняти до відома.  
СЛУХАЛИ: 5/3485.Звіт про роботу КП «Старосалтівська аварійно-рятувальна водолазна  
служба» за 2019 рік.   Доповідає: директор Маринін Ю.В. 
Голосували:  поіменне голосування  додається.  ВИРІШИЛИ:  звіт прийняти до відома.  
СЛУХАЛИ: 6/3486.Про внесення  змін до Програми «Фінансової підтримки  комунальних 
підприємств та здійснення внесків до  їх статутних фондів»  на  2020 рік.  
Директор Дегтярьов М.М. повідомив про  скрутне фінансове  становище комунального 
підприємства, необхідно  працівникам  виплатити борги  по  заробітній платі. Багато 
абонентів  не сплачують  кошти  за  вивезення сміття, за  водопостачання. Необхідно, щоб 
депутати   провели  роз’яснювальну  роботу  на  своїх виборчих  округах про обов’язкову   
сплату  боргів. 
ВИСТУПИЛИ:  Бурменко А.В. заступник селищного голови,  для  виходу  з кризової 
ситуації, в якій  опинилося КП «Салтів водоканал»,  необхідно   в першу чергу 



керівництву підприємства  скласти  план господарської  діяльності,  в тому числі,  який  
повинен бути розглянутий  та затверджений  виконавчим  комітетом  селищної ради.  
ВИСТУПИЛИ:  Бойко О.В. депутат  селищної  ради, виборчий округ № 7, депутати 
завжди  ставляться з порозумінням  до ситуації, що склалася  в КП «Салтів водоканал», 
але погано  працює  комунальне  підприємство, мешканці громади  скаржаться  на його 
роботу та   грубе ставлення  керівника до  людей. 
ВИСТУПИЛИ: депутат виборчого округу № 19  Капинус  І.С., яка  запитала чому на  
протязі  чотирьох  років  завжди комунальне підприємство  просить коштів, вже є нова 
техніка, чому  ваше  підприємство  погано  працює? 

ВИСТУПИЛИ:  Манько В.В., депутат селищної ради, виборчий  округ № 6 ,   повідомив, 
що дуже засмічені  вулиці в смт Старий Салтів, повинні  працювати  поліцейські офіцери 
громади  складати адміністративні  протоколи, повинна  працювати  адмінкомісія. 
ВИСТУПИЛИ:    Галушко Т.О. депутат селищної ради, виборчий  округ № 2,  повідомила, 
що на  засідання  бюджетної комісії була надана службова записка начальника відділу 
бюджетного забезпечення та бухгалтерського  обліку    Струк В.В., де визначені такі  недоліки: 
немає головної книги,  неможливо  перевірити фактичні  витрати  за  2019 рік. 
ВИСТУПИЛИ: депутат  виборчого округу № 22, Лебеденко А.С., повідомив, що 
звернеться  з депутатським  запитом  щодо діяльності  комунального  підприємства.  А  
сьогодні  необхідно  виділити кошти на фінансову підтримку   підприємства.  
Голосували:  поіменне голосування  додається.  ВИРІШИЛИ: внести зміни  до  Програми та 
виділити кошти  в сумі 600000 (шістсот тисяч) гривень. 
СЛУХАЛИ: 7/3487.   Про внесення  змін  до  Програми «Безпечний Салтів». 
Голосували:  поіменне голосування  додається.  ВИРІШИЛИ: внести  зміни   до Програми  та  
виділити кошти  в сумі 72880,00 гривень.  
СЛУХАЛИ: 8/3488.Про затвердження Плану удосконалення послуги вуличного освітлення 
Старосалтівської   об’єднаної територіальної громади  на  2020-2026 роки». 
Голосували:  поіменне голосування  додається.  ВИРІШИЛИ:  рішення прийнято, додається. 
СЛУХАЛИ:9/3489.Про співфінансування проекту «Центр сучасних інформаційних 
технологій  як осередок єдиного освітнього простору громади. 

Голосували:  поіменне голосування  додається.  ВИРІШИЛИ:  рішення прийнято, додається. 
СЛУХАЛИ:10/3490.Про передачу міжбюджетного трансферту з місцевого бюджету 
обласному бюджету  на  придбання  шкільного автобуса для Старосалтівської  ЗОШ 
(опорна школа). Голосували:  поіменне голосування  додається.  ВИРІШИЛИ:  рішення 
прийнято, додається. 
СЛУХАЛИ 11/3491. Про затвердження  розпоряджень Старосалтівського селищного 
голови за період з 01 грудня 2019 року по 01 квітня 2020 року. 
СЛУХАЛИ: 12/3492.Про  виділення  коштів  в сумі 100000 (сто тисяч)  гривень на  придбання  
контейнерів  для сміття. 
Голосували:  поіменне голосування  додається.  ВИРІШИЛИ:  виділити кошти. 
 

СЛУХАЛИ:  Коновалова  Е.П.  питання  порядку  денного  LХVІІІ сесії  Старосалтівської 
селищної ради VІІ скликання  розглянуті,  сесія  оголошується  закритою. 

 

 

   Старосалтівський  селищний  голова              оригінал  підписано     Е.П.Коновалов 

   Секретар  селищної ради                                   оригінал  підписано     Л.І.Штрикун 

  


