
Україна 

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л № 14/2021 

ЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ  ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ 

 

від  23  вересня    2021 року                                                                              смт Старий Салтів  
 

Головуючий на засіданні  Старосалтівський селищний голова -голова виконкому Е.П.Коновалов 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету  Бурменко А.В. 
Всього членів :  27  

Присутніх членів виконавчого комітету – 19 чоловік (реєстраційний лист додається до протоколу ) 

Коновалов Е.П., Штрикун Л.І., Бурменко А.В., Шаповалов Ю.А., Лиман І.Д., Івакіна Т.М., 
Форов М.В., Нагорна М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Сороковий Г.Ю. , 
Лушпа О.П. , Новікова Н.М., Донська А.І., Шевченко А.В., Ситник О.В., Цибуковська Н.О., 
Волосник В.І. . 
СЛУХАЛИ: Селищний голова Коновалов Е.П.  про затвердження порядку денного. 

ВИСТУПИЛИ : член виконкому Бурменко А.В.  з пропозицією  доповнити порядок денний 
наступним  питанням :  

- Про розгляд звернення гр.  Івакіної Тетяни Миколаївни   щодо  надання їй одноразової 
матеріальної допомоги на лікування батька Івакіна Миколи Івановича . 
ПРОПОЗИЦІЯ  : Голови виконкому Коновалова Е.П про затвердження порядку денного із 
запропонованими  членом виконкому  Бурменко А.В.  доповненнями  .  

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -19 
Коновалов Е.П.,Штрикун Л.І., Бурменко А.В., Шаповалов Ю.А.,Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В., Нагорна 
М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Сороковий Г.Ю. , Лушпа О.П. , Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Ситник О.В., 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 дотримання  умов Колективного договору . 
2. Про затвердження плану роботи  на ІV квартал виконавчого комітету  2021 р. 
3. Про створення Координаційної ради з питань ґендерної рівності, запобігання та протидії 
домашньому насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми, затвердження її складу . 
Про розгляд звернень громадян   
4.  Про розгляд звернення гр.  Полянського Станіслава Олександровича ,   щодо надання йому  
матеріальної допомоги як учаснику бойових дій. 
5. Про розгляд звернення Гордієнко Олесі Вадимівни  про зарахування її  із сім’єю на 
квартирний облік при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради для поліпшення 
житлових умов . 
6.   Про розгляд звернення гр. Лівенцової  Ольги Вікторівни щодо надання їй одноразової 
матеріальної допомоги на лікування. 
7. Про розгляд звернення гр.  Літвінова Тараса Володимировича  щодо надання йому 
одноразової матеріальної допомоги на лікування. 
8. Про розгляд звернення гр.  Петегирич Наталії Сергіївни  щодо надання їй одноразової 
матеріальної допомоги на лікування. 



9. Про розгляд звернення гр.  Єнько Людмили Петрівни  щодо надання їй одноразової 
матеріальної допомоги на лікування сина  Єнько Микити Романовича . 
10. Про розгляд звернення гр. Борисова Володимира Павловича ,   щодо надання йому  
матеріальної допомоги як учаснику бойових дій. 
Різне  
11. Про затвердження Комплексного  плану заходів з готовності в міжепідемічний період та 
реагування під час   епідемічного сезону захворюваності на грип та ГРВІ 2021 - 2026 років   на 
території  Старосалтівської селищної ради. 
12. Про розгляд листа   старости Гонтарівського округу Шаповалова Ю.І. щодо продовження 
строку дії ордеру на видалення аварійних дерев .  
13. Про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця 
проживання  малолітнього Забазнова Богдана Ігоровича, 03.02.2020 року народження разом з 
опікуном Бєляєвою Юлією Юріївною за адресою: Харківська область, Вовчанський район, село 
Зарічне, вулиця Набережна, будинок 11. 
14.  Про затвердження  акту комісії по обстеженню  зелених насаджень, що підлягають 
видаленню на території Старосалтівської територіальної громади  від 18.09.2021 року № 
15/2021. 

15.  Про затвердження  акту комісії по обстеженню  зелених насаджень, що підлягають 
видаленню на території Старосалтівської територіальної громади  від 18.09.2021 року № 
16/2021. 

16.  Про затвердження  акту комісії по обстеженню  зелених насаджень, що підлягають 
видаленню на території Старосалтівської територіальної громади  від 18.09.2021 року № 
17/2021. 

17.  Про затвердження  акту комісії по обстеженню  зелених насаджень, що підлягають 
видаленню на території Старосалтівської територіальної громади  від 18.09.2021 року № 
18/2021. 

18 . Про розгляд звернення гр.  Івакіної Тетяни Миколаївни   щодо  надання їй одноразової 
матеріальної допомоги на лікування батька Івакіна Миколи Івановича . 
 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 
 

1.СЛУХАЛИ:  Голову виконкому Коновалова Е.П. про дотримання умов Колективного 
договору . 
ВИСПУПИЛИ: начальник загального відділу Гордієнко К.В. з інформацію про дотримання 
умов Колективного договору в Старосалтівській селищній раді  . 
ПРОПОЗИЦІЯ:  -  Інформацію  начальника загального відділу (Гордієнко К.В. ) про  
дотримання умов Колективного договору в Старосалтівській селищній раді  взяти до відома 
(додається).  
- Загальному відділу (Гордієнко К.В. ) розмістити дане рішення на офіційному сайті 
Старосалтівської селищної  ради.   
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову ( Е. Коновалова)  

   

ГОЛОСУВАЛИ :    «ЗА» -19  
Коновалов Е.П.,Штрикун Л.І., Бурменко А.В., Шаповалов Ю.А.,Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В., Нагорна 
М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Сороковий Г.Ю. , Лушпа О.П. , Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Ситник О.В., Цибуковська Н.О., Волосник В.І.   
         «ПРОТИ» - 0 

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

   

2. СЛУХАЛИ: Голову виконкому Коновалова Е.П. з інформацією про затвердження плану 
роботи  на ІV квартал виконавчого комітету  2021 р 



ПРОПОЗИЦІЯ: -  Затвердити план роботи виконавчого комітету Старосалтівської  селищної 
ради на  ІV квартал 2021 року (далі – План)  , додається до рішення  . 
-  Керівникам  відділів апарату Старосалтівської селищної ради та її виконавчих органів , 
керівникам комунальних закладів селищної ради  прийняти до виконання заходи передбачені 
Планом. 
-  Контроль за виконанням даного рішення покласти на Старосалтівського селищного 
голову (Е. Коновалова)  . 
            

 ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 19 
Коновалов Е.П.,Штрикун Л.І., Бурменко А.В., Шаповалов Ю.А.,Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В., Нагорна 

М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Сороковий Г.Ю. , Лушпа О.П. , Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Ситник О.В., Цибуковська Н.О., Волосник В.І.   
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
  

 

3. СЛУХАЛИ: Голову виконкому Коновалова Е.П. про створення Координаційної ради з питань 
ґендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі, протидії 
торгівлі людьми, затвердження її складу . 
ВИСТУПИЛА : член виконкому Цибуковська Н.О.  зазначила що на виконання Постанови 
Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 року № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії 
суб’єктів, що здійснюють заходи  у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і 
насильству за ознакою статі», Закону України від 20.09.2011 року № 3739-VI «Про протидію 
торгівлі людьми» із внесеними до нього змінами,  Закону України  від 07.12.2017  №2229-19 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству» такий консультативно-дорадчий орган 
необхідно утворити . 
ПРОПОЗИЦІЯ: -  Створити Координаційну раду з питань гендерної рівності, запобігання та 
протидії домашньому насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми. 
- Затвердити склад Координаційної ради з питань гендерної рівності, запобігання і 
протидії домашньому насильству за ознакою статі, протидії   торгівлі людьми (додаток  до 
рішення ). 
-  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови 
Старосалтівської селищної ради Людмилу ШТРИКУН 

  

 ГОЛОСУВАЛИ:  «ЗА» - 16 
Коновалов Е.П., Штрикун Л.І., Бурменко А.В., Шаповалов Ю.А.,Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В., Нагорна 
М.М., Гордієнко К.В., Сороковий Г.Ю. , Лушпа О.П. , Новікова Н.М., Донська А.І., Шевченко А.В., Ситник О.В., 
Цибуковська Н.О..  
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 3  
Леонець О.С., Маймулін М.С., Волосник В.І.   
ВИРІШИЛИ рішення прийнято більшістю голосів .  
    

4. СЛУХАЛИ: :  Голову виконкому Коновалова Е.П. про  розгляд звернення Полянського 
Станіслава Олександровича , 22.12.1981 року народження, зареєстрованого в  с. Шестакове   ,  
вул.  Вільховатка , будинок 11, корпус А на території Старосалтівської територіальної громади 

щодо надання йому матеріальної допомоги як учаснику бойових дій . Виконавчий комітет 
дійшов висновку, що  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» заявник має право на 
таку допомогу 1 раз на рік  . 
ПРОПОЗИЦІЯ : Надати гр. Полянському Станіславу Олександровичу  матеріальну допомогу  як 
учаснику бойових дій в  розмірі 1000,00 (одна тисяча ) гривень . 



                              Відділу соціального-захисту населення Старосалтівської селищної  ради 
(Цибуковська Н.О.)  провести перерахування коштів  при наявності лімітів. 
                              Контроль за виконанням рішення  залишити за селищним головою (Коновалов 
Е.П.) . 
   

ГОЛОСУВАЛИ:    «ЗА» - 19 
Коновалов Е.П.,Штрикун Л.І., Бурменко А.В., Шаповалов Ю.А.,Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В., Нагорна 
М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Сороковий Г.Ю. , Лушпа О.П. , Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Ситник О.В., Цибуковська Н.О., Волосник В.І.   
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

5. СЛУХАЛИ: Голову виконкому Коновалова Е.П. про розгляд звернення гр. Гордієнко Олесі 
Вадимівни, щодо зарахування її із сім’єю  на квартирний облік громадян, що потребують 
поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради. 

ВИСТУПИВ : член виконкому Волосник В.І. про те, що заявник  надала повний пакет 
документів, який передбачено нормами Житлового Кодексу України,  Положенням  про 
квартирний облік при  виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради, затвердженого 
рішенням виконавчого комітету № 48 від 17.04.2019 року, та довів висновки  відповідної 
комісії. 
ПРОПОЗИЦІЯ: -  Громадянку гр. Гордієнко Олесю Вадимівну  , 04.05.1984 р.н.,  яка мешкає  та 
зареєстрована в смт Старий Салтів  по вулиці Світла  у будинку 51, квартира 49  поставити на 
квартирний облік при виконавчому комітеті Старосалтівської селищної ради  зі складом сім’ї: 
батько – Гордієнко Вадим Олексійович , 18.03.1960 року народження,   
мати  –  Гордієнко Світлана Миколаївна , 21.05.1964 року народження,  
син – Гордієнко Єгор Дмитрович   , 19.11.2018   року народження,  
-   Внести  громадянку гр.  Гордієнко Олесю Вадимівну  до загального  списку квартирної черги 
при виконавчому комітету Старосалтівської селищної ради № 14. 
-   Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову Коновалова Е.П.  
   

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» - 17 
Коновалов Е.П., Штрикун Л.І., Бурменко А.В., Шаповалов Ю.А.,Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В., Нагорна 
М.М., Гордієнко К.В., Сороковий Г.Ю. , Лушпа О.П. , Новікова Н.М., Донська А.І., Шевченко А.В., Ситник О.В., 
Цибуковська Н.О., Волосник В.І.. 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 2 

Леонець О.С., Маймулін М.С.. 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято більшістю голосів.  

 

6 . СЛУХАЛИ:  Голову виконкому Коновалова Е.П. про розгляд звернення гр. Лівенцової  
Ольги Вікторівни  щодо  надання їй одноразової матеріальної допомоги на лікування. 
Виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради відзначає, що гр-ка Лівенцова  Ольга 

Вікторівна  звернулась за отриманням  матеріальної допомоги на лікування лікування  зв’язку із 
хворобою  , що підтверджується  виписками із медичних карт стаціонарного хворого  за 2021 рік 
№ 97, 339,813 Комунального  некомерційного підприємства «   Вовчанська центральна районна 
лікарня »  ,  також  згідно  акту обстеження матеріально-побутових умов складеного депутатом 
вуличного округу  заявниця  потребує матеріальної допомоги на лікування .   Виконавчий 
комітет дійшов висновку, що  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» заявниця має 
право на таку допомогу 1 раз на рік  . 
 

 ПРОПОЗИЦІЯ: . Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування: 
 гр – ці Лівенцовій  Ользі Вікторівні у розмірі –  3000,00 ( три тисячі ) гривень.  



   Відділу соціального-захисту населення Старосалтівської селищної  ради (Цибуковська 
Н.О.)  провести перерахування коштів  при наявності лімітів. 
  Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову  (Коновалов Е.П.) . 
   

ГОЛОСУВАЛИ :    «ЗА» - 19 
Коновалов Е.П.,Штрикун Л.І., Бурменко А.В., Шаповалов Ю.А.,Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В., Нагорна 
М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Сороковий Г.Ю. , Лушпа О.П. , Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Ситник О.В., Цибуковська Н.О., Волосник В.І.   
          «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
 

7.  СЛУХАЛИ : Голову виконкому Коновалова Е.П. про розгляд звернення гр. Літвінова Тараса 
Володимировича про надання йому  одноразової матеріальної допомоги на лікування. 

Виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради відзначає, що гр. Літвінов Тарас 
Володимирович, 29.06.1977 року народження, зареєстрований та проживає  в смт Старий Салтів 
, вул. Перемоги , б. 24 на території Старосалтівської територіальної громади  звернувся за 
отриманням  матеріальної допомоги на лікування, хоча  в поточному  році гр-ну Літвінову 
Тарасу Володимировичу рішенням виконкому від 18.02.2021 року № 47  вже  надавалась 
соціальна допомога. Відповідно  до вимог  «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,   соціальна 
допомога  надається мешканцям громади один раз на рік  

 

ПРОПОЗИЦІЯ:  - Відмовити гр. Літвінову Тарасу Володимировичу  в наданні матеріальної 
допомоги на лікування. 
-   Загальному відділу селищної ради ( Гордієнко К.В. ) про прийняте рішення проінформувати 
заявника . 
-   Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову  (Коновалов Е.П.) . 
ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 19 
Коновалов Е.П.,Штрикун Л.І., Бурменко А.В., Шаповалов Ю.А.,Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В., Нагорна 
М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Сороковий Г.Ю. , Лушпа О.П. , Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Ситник О.В., Цибуковська Н.О., Волосник В.І.   
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
 

8. СЛУХАЛИ:  Голову виконкому Коновалова Е.П. про  розгляд звернення гр. Петегирич Наталі 
Сергіївни     про надання їй одноразової матеріальної допомоги на лікування, виконавчий 
комітет Старосалтівської селищної ради відзначає, що гр-ка Петегирич Наталя Сергіївна    
звернулась за отриманням  матеріальної допомоги на лікування  зв’язку із хворобою  , що 
підтверджується  випискою із медичної карти стаціонарного хворого  за 2021 рік № а/к 65 315 
Комунального  некомерційного підприємства «  Обласний центр онкології »  ,  також  згідно  
акту обстеження матеріально-побутових умов складеного старостою  округу  заявниця  потребує 
матеріальної допомоги на лікування .   .  Виконавчий комітет дійшов висновку, що  на підставі  
«Комплексної Програми соціального хисту населення Старосалтівської селищної ради на період  
2021 -2023 роки» затвердженої рішенням від 15 грудня 2020 року ІII сесії Старосалтівської 
селищної ради VIIІ скликання» заявниця має право на таку допомогу 1 раз на рік  . 
ПРОПОЗИЦІЯ :   Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування: 
гр – ці Петегирич Наталі Сергіївні  у розмірі –  5000,00 ( п’ять тисяч ) гривень.  

  Відділу соціального-захисту населення Старосалтівської селищної  ради (Цибуковська 
Н.О.)  провести перерахування коштів  при наявності лімітів. 
  Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову  (Коновалов Е.П.) . 



 

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 19  
Коновалов Е.П.,Штрикун Л.І., Бурменко А.В., Шаповалов Ю.А.,Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В., Нагорна 
М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Сороковий Г.Ю. , Лушпа О.П. , Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Ситник О.В., Цибуковська Н.О., Волосник В.І. 
         «ПРОТИ» - 0   

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно  . 
 

9. СЛУХАЛИ :  Голову виконкому Коновалова Е.П.  про розгляд звернення гр. Єнько Людмили 
Петрівни мешканки  смт Старий Салтів, вулиця Молодівська  , будинок 18 про надання їй 
одноразової матеріальної допомоги на лікування її сина Єнько Микити Романовича , 
виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради відзначає, що гр-ка  Єнько Людмила 
Петрівна звернулась за отриманням  матеріальної допомоги на лікування  сина  у зв’язку із  його 
хворобою  , що підтверджується  випискою із медичної карти стаціонарного хворого за 2021 рік 
№ 3224 Комунального  некомерційного підприємства  Харківської обласної ради « Обласна 
дитяча клінічна лікарня »  ,  також  згідно  акту обстеження матеріально-побутових умов 
складеного депутатом вуличного  округу  заявниця  потребує матеріальної допомоги на 
лікування свого сина  .    Виконавчий комітет дійшов висновку, що  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» заявниця має право на таку допомогу 1 раз на рік  . 
 

ПРОПОЗИЦІЯ :  Надати одноразову матеріальну допомогу Єнько Людмилі Петрівні на 
лікування сина Єнько Микити Романовича  у розмірі –  1000,00 ( одна  тисяча ) гривень. 
 Відділу соціального-захисту населення Старосалтівської селищної  ради (Цибуковська 
Н.О.)  провести перерахування коштів  при наявності лімітів. 
  Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову  (Коновалов Е.П.) . 
 

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА»  - 19 
Коновалов Е.П.,Штрикун Л.І., Бурменко А.В., Шаповалов Ю.А.,Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В., Нагорна 
М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Сороковий Г.Ю. , Лушпа О.П. , Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Ситник О.В., Цибуковська Н.О., Волосник В.І. 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
 

10. СЛУХАЛИ :  Голову виконкому Коновалова Е.П. про  розгляд звернення  гр.  Борисова  
Володимира Павловича  , 13.07.1961 року народження, зареєстрованого в  селі Гонтарівка  ,  
вул.  Дмитрівська, будинок 111  на території Старосалтівської територіальної громади про 
надання йому  матеріальної допомоги як учаснику ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС  ,  та  
вивчивши додані  до заяви  документи  . Виконавчий комітет дійшов висновку, що  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» заявник має право на таку допомогу 1 раз на 
рік  . 
ПРОПОЗИЦІЯ : -  Надати гр. Надати гр.  Борисову Володимиру Павловичу матеріальну 
допомогу  як учаснику ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС  в  розмірі 1000,00 (одна тисяча 
) гривень .                         
  -     Відділу соціального-захисту населення Старосалтівської селищної  ради (Цибуковська 
Н.О.)  провести перерахування коштів  при наявності лімітів. 
-          Контроль за виконанням рішення  залишити за селищним головою (Коновалов Е.П.) . 
 ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 19 



Коновалов Е.П.,Штрикун Л.І., Бурменко А.В., Шаповалов Ю.А.,Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В., Нагорна 
М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Сороковий Г.Ю. , Лушпа О.П. , Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Ситник О.В., Цибуковська Н.О., Волосник В.І. 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  

 

11. СЛУХАЛИ :  Голову виконкому Коновалова Е.П. про  затвердження Комплексного  плану 
заходів з готовності в міжепідемічний період та реагування під час   епідемічного сезону 
захворюваності на грип та ГРВІ 2021 - 2026 років   на території  Старосалтівської селищної 
ради.  

ВИСТУПИЛА : член виконкому Ситник О.В.  яка зазначила , що  затвердження Комплексного 
плану спрямоване на  забезпечення готовності в міжепідемічний період та реагування під час   
епідемічного сезону захворюваності на грип та ГРВІ 2021 - 2026 років   на території  
Старосалтівської селищної ради.  

ПРОПОЗИЦІЯ : - Затвердити Комплексний  план заходів з готовності в міжепідемічний період 
та реагування під час   епідемічного сезону захворюваності на грип та ГРВІ 2021 - 2026 років   
на території  Старосалтівської селищної ради (додається). 
-  Відповідальним особам неухильно дотримуватися  умов Комплексного  плану заходів з 
готовності в міжепідемічний період та реагування під час   епідемічного сезону захворюваності 
на грип та ГРВІ 2021 - 2026 років   на території  Старосалтівської селищної ради. 
-  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника Старосалтівського селищного 
голови Л. Штрикун. 
              

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 19 

Коновалов Е.П.,Штрикун Л.І., Бурменко А.В., Шаповалов Ю.А.,Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В., Нагорна 
М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Сороковий Г.Ю. , Лушпа О.П. , Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Ситник О.В., Цибуковська Н.О., Волосник В.І. 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
 

12. СЛУХАЛИ: Голову виконкому Коновалова Е.П. про розгляд листа старости Гонтарівського 
округу Шаповалова Ю.І.  про продовження строку дії ордеру  від 21.10.2020 року № 6 на 
видалення аварійних дерев   (порослі) Старий Салтів - Гонтарівка С210806 ( на відрізку дороги 
від с.Гонтарівка до с.Томахівка, протяжністю 4,0 км), Кирилівка - Томахівка С210823 (на 
відрізку від с.Томахівка до с. Середівка, протяжністю 2,5 км), під’їзд до с. Дідівка С210838 ( на 
відрізку від с.Томахівка до с.Паськівка, протяжністю 1,5 км),  Бугаївка — Радькове С210844 (на 
відрізку від с. Вишневе до с.Шевченкове Перше, протяжністю 2,0 км) вздовж автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення на землях Старосалтівської селищної ради 
поза межами населених пунктів Чугуївського району Харківської області. 
ВИСТУПИВ : член виконкому Шаповалов Ю.І. і зазначив що на цей час не весь об’єм робіт 
виконаний  по видаленню аварійної порослі та аварійних гілок дерев  уздовж     перерахованих 
вище  доріг, тому   з метою попередження аварійної ситуації, пов’язаною із можливим падінням 
дерев, гілок дерев  у громадському місті та загрозою життю і здоров’ю  людей,  пошкодженню 
автомототранспорту ,  та ліній  електромереж необхідно продовжити строк дії ордеру від 
21.10.2020 року № 6. 

ПРОПОЗИЦІЯ:-  Надати дозвіл  на продовження терміну дії ордеру  від 21 жовтня 2020 року № 
6  на   видалення  аварійних гілок дерев ( далі –коронування)   на узбіччях доріг :  Старий Салтів 
- Гонтарівка С210806 ( на відрізку дороги від с.Гонтарівка до с.Томахівка, протяжністю 4,0 км), 
Кирилівка - Томахівка С210823 (на відрізку від с.Томахівка до с. Середівка, протяжністю 2,5 
км), під’їзд до с. Дідівка С210838 ( на відрізку від с. Томахівка до с. Паськівка, протяжністю 1,5 
км),  Бугаївка — Радькове С210844 (на відрізку від с. Вишневе до с. Шевченкове Перше, 



протяжністю 2,0 км) вздовж автомобільних доріг загального користування місцевого значення 
на землях Старосалтівської селищної ради поза межами населених пунктів Чугуївського району 
Харківської області до 31 грудня 2021 року .    
-  Доручити  селищному голові   (Коновалов Е.П.)  видати ордер на видалення зелених 
насаджень  з продовженим терміном до 31.12.2021 року на виконання робіт  по  коронуванню 
дерев розташованих уздовж узбіччя доріг зазначених у пункті 1 цього рішення.  
-  Виконавцям робіт - роботи   виконувати під наглядом представника відповідального за 
експлуатацію електромереж   та забезпечити дотримання правил техніки безпеки. 
-   Виконавцю робіт – після закінчення робіт провести благоустрій території. 
 

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 16 

Коновалов Е.П.,Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.А.,Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В., Нагорна М.М., Гордієнко 
К.В., Сороковий Г.Ю. , Лушпа О.П. , Новікова Н.М., Донська А.І., Шевченко А.В., Ситник О.В., Цибуковська Н.О., 
Волосник В.І. 
         «ПРОТИ» - 2 
Бурменко А.В., Леонець О.С. 
         «УТРИМАЛИСЯ» - 1 
Маймулін М.С. 
ВИРІШИЛИ рішення прийнято більшістю голосів. 

 

13. СЛУХАЛИ: Голову виконкому Коновалова Е.П. про затвердження висновку служби у 
справах дітей виконавчого комітету Старосалтівської селищної ради про підтвердження місця 
проживання малолітньої дитини Забазнова Богдана Ігоровича, 03.02.2020 року народження для 
її тимчасового виїзду за межі України. 

ВИСПУПИЛА : член виконкому Лушпа О.П. ознайомила присутніх з висновком від 21 вересня 
2021 року служби у справах дітей Старосалтівської селищної ради про підтвердження місця 
проживання малолітньої дитини Забазнова Богдана Ігоровича, 03.02.2020 року народження, для 
її тимчасового виїзду за межі України., заяву опікуна -  Бєляєвої Юлії Юріївни,  документами, 

передбачені пунктом 721 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, 
повʼязаної із захистом прав дитини,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561), та іншими 

документами, зібраними службою у справах дітей Старосалтівської селищної ради , та   
зазначила , що дитина, проживає разом з опікуном, за адресою: село Зарічне, вулиця Набережна, 
будинок 11, Чугуївського (Вовчанського) району Харківської області. 
ПРОПОЗИЦІЯ:  
 Затвердити висновок служби у справах дітей виконавчого комітету Старосалтівської 
селищної ради про підтвердження місця проживання малолітньої дитини Забазнова Богдана 
Ігоровича, 03.02.2020 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України.  
 Контроль за виконанням цього рішення покладається на заступника Старосалтівського 
селищного голови Л. ШТРИКУН. 
 Бєляєвій Юлії Юріївні повідомити службу у справах дітей виконавчого комітету 
Старосалтівської селищної ради про повернення дитини в Україну протягом місяця з дня в’їзду 
в Україну та про відповідальність, передбачену частиною сьомою статті 184 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення за умисне порушення встановленого законом обмеження 
щодо строку перебування дитини за межами України. 
           Це рішення пред’являється під час перетинання державного кордону України та діє 
протягом одного року з дня набрання ним законної сили. 
ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 19 

Коновалов Е.П.,Штрикун Л.І., Бурменко А.В., Шаповалов Ю.А.,Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В., Нагорна 
М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Сороковий Г.Ю. , Лушпа О.П. , Новікова Н.М., Донська А.І., 

Шевченко А.В., Ситник О.В., Цибуковська Н.О., Волосник В.І. 
         «ПРОТИ» - 0 



         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
 

14.  СЛУХАЛИ:   Голову виконкому Коновалова Е.П. про затвердження акту комісії по 
обстеженню  зелених насаджень , що підлягають видаленню на території Старосалтівської 
територіальної громади від 18.09.2021 року № 15/2021  . 
ПРОПОЗИЦІЯ:  
-  Затвердити акт   комісії по обстеженню  зелених насаджень , що підлягають видаленню на 
території Старосалтівської територіальної громади  від 18.09.2021 року № 15/2021  щодо 
обстеження зелених насаджень , що підлягають видаленню за адресою Харківська область , 
Чугуївський район, смт Старий Салтів , вул. Світла  , поблизу будинку 49  у загальній кількості 
1 дерево  ( тополя – 1)  . 

-   Надати заявнику Тулбановій Ніні Василівні    дозвіл на замовлення робіт  по видаленню 
аварійниного дерева у кількості 1   штука (  тополя – 1 )   за адресою Харківська область , 
Чугуївський район, смт Старий Салтів , вул. Світла , поблизу будинка 49  . 

-  Доручити  селищному голові   (Коновалов Е.П.)  видати ордери на видалення аварійного 
дерева зазначеного в пункті 2 цього Рішення.  
-  Виконавцям робіт - роботи по видаленню дерева виконувати під наглядом представника 
відповідального за експлуатацію електромереж   та забезпечити дотримання правил техніки 
безпеки. 
-   Виконавцю робіт - після закінчення робіт провести благоустрій території.         
 

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 19 

Коновалов Е.П.,Штрикун Л.І., Бурменко А.В., Шаповалов Ю.А.,Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В., Нагорна 
М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Сороковий Г.Ю. , Лушпа О.П. , Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Ситник О.В., Цибуковська Н.О., Волосник В.І. 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
 

15.  СЛУХАЛИ:   Голову виконкому Коновалова Е.П. про затвердження акту комісії по 
обстеженню  зелених насаджень , що підлягають видаленню на території Старосалтівської 
територіальної громади від 18.09.2021 року № 16/2021  . 

ПРОПОЗИЦІЯ: - Затвердити акт   комісії по обстеженню  зелених насаджень , що підлягають 
видаленню на території Старосалтівської територіальної громади  від 18.09.2021 року № 16/2021  
щодо обстеження зелених насаджень , що підлягають видаленню за адресою Харківська область 
, Чугуївський район, смт Старий Салтів , вул. Культури  , поблизу будинку 13  у загальній 
кількості 1 дерево  ( груша  – 1)  . 

-   Надати заявнику Нестеренко Лідії Амірівні дозвіл на замовлення робіт  по видаленню 

аварійниного дерева у кількості 1   штука (  груша  – 1 )   за адресою Харківська область , 
Чугуївський район, смт Старий Салтів , вул. Культури  , поблизу будинка 13  . 
-  Доручити  селищному голові   (Коновалов Е.П.)  видати ордери на видалення аварійного 
дерева зазначеного в пункті 2 цього Рішення.  
-  Виконавцям робіт - роботи по видаленню дерева виконувати під наглядом представника 
відповідального за експлуатацію електромереж   та забезпечити дотримання правил техніки 

безпеки. 
-   Виконавцю робіт – після закінчення робіт провести благоустрій території. 
 

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 19 

Коновалов Е.П.,Штрикун Л.І., Бурменко А.В., Шаповалов Ю.А.,Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В., Нагорна 
М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Сороковий Г.Ю. , Лушпа О.П. , Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Ситник О.В., Цибуковська Н.О., Волосник В.І. 
         «ПРОТИ» - 0 



         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
 

16.  СЛУХАЛИ:   Голову виконкому Коновалова Е.П. про затвердження акту комісії по 
обстеженню  зелених насаджень , що підлягають видаленню на території Старосалтівської 
територіальної громади від 18.09.2021 року № 17/2021  . 

ПРОПОЗИЦІЯ: -. Затвердити акт   комісії по обстеженню  зелених насаджень , що підлягають 
видаленню на території Старосалтівської територіальної громади  від 18.09.2021 року № 17/2021  
щодо обстеження зелених насаджень , що підлягають видаленню за адресою Харківська область 
, Чугуївський район, село Хотімля, вул. Щербака,  будинок 4  на території Хотімлянського 
ліцею  у загальній кількості 5 дерев   ( береза  – 5)   . 

 -  Надати директору Хотімлянського ліцею Печенізькій Риммі Леонідівні      дозвіл на 
замовлення робіт  по видаленню аварійниних дерев у кількості 5   штук (  берез   – 5 )   за 
адресою Харківська область , Чугуївський район, село Хотімля , вул. Щербака  ,  будинок 4  на 
території Хотімлянського ліцею. 
-  Доручити  селищному голові   (Коновалов Е.П.)  видати ордери на видалення аварійного 
дерева зазначеного в пункті 2 цього Рішення.  
-  Виконавцям робіт - роботи по видаленню дерева виконувати під наглядом представника 
відповідального за експлуатацію електромереж   та забезпечити дотримання правил техніки 
безпеки. 
-   Виконавцю робіт – після закінчення робіт провести благоустрій території. 
 

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 19 

Коновалов Е.П.,Штрикун Л.І., Бурменко А.В., Шаповалов Ю.А.,Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В., Нагорна 
М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Сороковий Г.Ю. , Лушпа О.П. , Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Ситник О.В., Цибуковська Н.О., Волосник В.І. 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
 

17.  СЛУХАЛИ:   Голову виконкому Коновалова Е.П. про затвердження акту комісії по 
обстеженню  зелених насаджень , що підлягають видаленню на території Старосалтівської 
територіальної громади від 18.09.2021 року № 18/2021  . 

ПРОПОЗИЦІЯ: - Затвердити акт   комісії по обстеженню  зелених насаджень , що підлягають 
видаленню на території Старосалтівської територіальної громади  від 18.09.2021 року № 18/2021  
щодо обстеження зелених насаджень , що підлягають видаленню за адресою Харківська область 
, Чугуївський район, село Шестакове, по вулицях Шкірівка та Нестерівка поблизу 
Шестаківського ліцею  у загальній кількості 1 дерево  ( береза  – 1) та санітарної обрізки 
аварійних гілок дерев у загальній кількості  10 дерев ( тополя -6, ясень -1, акація- 1, кленок -2). 

-   Надати старості Шестаківського округу Стеблянко Геннадію Вікторовичу  дозвіл на 
замовлення робіт  по видаленню аварійниного дерева  у загальній кількості 1 дерево  ( береза  – 

1) та санітарної обрізки аварійних гілок дерев у загальній кількості  10 дерев ( тополя -6, ясень -
1, акація- 1, кленок -2)    за адресою Харківська область , Чугуївський район, село Шестакове, по 
вулицях Шкірівка та Нестерівка поблизу Шестаківського ліцею   . 
-  Доручити  селищному голові   (Коновалов Е.П.)  видати ордери на видалення аварійного 
дерева зазначеного в пункті 2 цього Рішення.  
-  Виконавцям робіт - роботи по видаленню дерева виконувати під наглядом представника 
відповідального за експлуатацію електромереж   та забезпечити дотримання правил техніки 
безпеки. 
 

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 19 



Коновалов Е.П.,Штрикун Л.І., Бурменко А.В., Шаповалов Ю.А.,Лиман І.Д., Івакіна Т.М., Форов М.В., Нагорна 
М.М., Леонець О.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Сороковий Г.Ю. , Лушпа О.П. , Новікова Н.М., Донська А.І., 
Шевченко А.В., Ситник О.В., Цибуковська Н.О., Волосник В.І. 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
 

18.  СЛУХАЛИ:   Голову виконкому Коновалова Е.П. про розгляд звернення гр. Івакіної Тетяни 
Миколаївни  мешканки  села  Молодова , вулиця Першотравнева  , будинок 37 про надання їй 
одноразової матеріальної допомоги на лікування батька Івакіна Миколи Івановича  , виконавчий 
комітет Старосалтівської селищної ради відзначає, що гр-ка  Івакіна Т.М. звернулась за 
отриманням  матеріальної допомоги на лікування  батька  у зв’язку із його хворобою  , що 
підтверджується  випискою із медичної карти стаціонарного хворого  за 2021 рік № ОХ3133 
Комунального  некомерційного підприємства «  Обласний центр онкології » . Виконавчий 
комітет дійшов висновку, що  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» заявниця має 
право на таку допомогу 1 раз на рік  . 
ПРОПОЗИЦІЯ: - Надати одноразову матеріальну допомогу Івакіній Тетяні Миколаїінв на 
лікування батька Івакіна Миколи Івановича   у розмірі –  5000,00 ( п’ять тисяч ) гривень.  
-  Відділу соціального-захисту населення Старосалтівської селищної  ради (Цибуковська 
Н.О.)  провести перерахування коштів  при наявності лімітів. 
-  Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову  (Коновалов Е.П.) . 
ВИСТУПИЛА : член виконкому Івакіна Т.М. -  -  заявила про конфлікт інтересів і  про те , що 
участі в голосуванні по цьому питанню  віна приймати не буде. 
 

ГОЛОСУВАЛИ    «ЗА» - 18 

Коновалов Е.П.,Штрикун Л.І., Бурменко А.В., Шаповалов Ю.А.,Лиман І.Д., Форов М.В., Нагорна М.М., Леонець 
О.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Сороковий Г.Ю. , Лушпа О.П. , Новікова Н.М., Донська А.І., Шевченко А.В., 
Ситник О.В., Цибуковська Н.О., Волосник В.І. 
         «ПРОТИ» - 0 

         «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

                               « НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ» - 1  

Івакіна Т.М.. 
ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
 

 

 

Старосалтівський селищний голова                               оригінал підписано  Едуард КОНОВАЛОВ 

 

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


