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УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ЧУГУЇВСЬКОГО   РАЙОНУ   ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

16 грудня 2021   року                                                                      № 355-ОД 

 

У відповідності до  ст. ст. 42,59  Закону України «Про  місцеве самоврядування   в 
Україні»  скликати  позачергову ХХІІІ  сесію Старосалтівської  селищної ради  VІІІ 
скликання  17 грудня 2021  року  о 12.00 годині,  яка  відбудеться в приміщенні 
Старосалтівської селищної ради. Відповідальним  особам, які готують питання на 
розгляд сесії селищної ради, підготувати  інформацію  та  інші  матеріали  та подати їх 
селищному голові. 
                              

                                   На розгляд  сесії  винести  питання: 
1. Про затвердження порядку денного для розгляду ХХІІІ  позачергової сесії 

Старосалтівської  селищної ради  VІІІ скликання. 
2. Про внесення змін до селищного  бюджету  Старосалтівської селищної ради  на 

2021 рік» (20501000000). 
3. Про внесення змін до « Програми запобігання  загибелі людей на водних об’єктах, 

забезпечення  вимог безпеки, профілактики травматизму та охорони життя  людей 
на  воді на 2021 рік по  КП   «Старосалтівська аварійно-рятувальна водолазна 
служба»., а саме виділення коштів в сумі 55 000 грн 

4.  Про внесення змін до " Програми розвитку комунального некомерційного 
підприємства "Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Старосалтівської селищної ради" Вовчанського району Харківської області  та 
модернізації  його матеріально-технічної бази на 2021-2023 роки" , а саме 
виділення коштів в сумі 240 000 грн для виплати заробітної плати.  

5.  Про  надання згоди на  проведення робіт по об'єкту: «Здійснення  робіт з 
енергозбереження (капітальний ремонт будівлі) Старосалтівського ліцею 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області за 
адресою: вул. Перемоги, 34, смт Старий Салтів, Вовчанського району Харківської 
області (Коригування) 

6. Про  затвердження проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Здійснення  
робіт з енергозбереження (капітальний ремонт будівлі) Старосалтівського ліцею 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області за 
адресою: вул. Перемоги, 34, смт Старий Салтів, Вовчанського району Харківської 
області (Коригування) 

7.   Затвердження фінансового плану на 2022 рік КП "Старосалтівське АРВС" 

8.  Затвердження фінансового плану на 2022 рік КНП "Старосалтівське ЦПМСД" 

9. Про затвердження місцевої цільової Програми «Розвиток культури 
Старосалтівської територіальної громади  на 2022-2024 роки». 

10. Про затвердження місцевої цільової Програми «Проведення урочистих та 
святкових заходів на території Старосалтівської  територіальної громади  на 2022-

2024 роки» в сумі 200 000 грн. 



11. Про затвердження місцевої цільової Програми «Питна вода Старосалтівської 
територіальної громади  на 2022-2024 роки». 

12. Про затвердження місцевої цільової Програми забезпечення публічної безпеки і 
порядку, протидії злочинності на території Старосалтівської  територіальної 
громади на 2022 -  2025 рік «Безпечний Салтів» в сумі 253 000 грн . 

13. Про затвердження місцевої цільової Програми «Утримання та ремонт 
автомобільних доріг комунальної власності у населених пунктах Старосалтівської 
селищної ради  на 2022-2025 роки » в сумі 550 000 грн. 

14. Про затвердження Комплексної Програми «Удосконалення галузі освіти в 
Старосалтівській ТГ на 2022-2025 роки» в сумі 290 000 грн  . 

15. Про затвердження місцевої цільової  Програми «Розвиток бібліотек 
Старосалтівської територіальної громади   на 2022-2024 роки » в сумі 15 000 грн. 

16.  Про затвердження місцевої цільової Програми «Розвиток мистецької освіти 
Старосалтівської ТГ на 2022-2024 роки» 32 000 грн . 

17. Про затвердження місцевої цільової програми «Молодь Старосалтівської ТГ на 
2022-2024 роки.»  

18. Про затвердження місцевої цільової  Програми «Запобігання  загибелі людей на 
водних об’єктах, забезпечення  вимог безпеки, профілактики травматизму та 
охорони життя  людей на  воді на 2022 рік по  КП   «Старосалтівська аварійно-

рятувальна водолазна служба» в сумі 225 000 грн на І квартал 2022 року. 

19. Про затвердження місцевої цільової  Програми розвитку комунального 
некомерційного підприємства "Старосалтівський Центр первинної медико-

санітарної допомоги Старосалтівської селищної ради" Вовчанського району 
Харківської області  та модернізації  його матеріально-технічної бази на 2022-2024 

роки в сумі 650 00 грн. 

20. Про затвердження комплексної  місцевої цільової  Програми соціального захисту 
населення Старосалтівської громади на 2022-2024 роки в сумі 386 896 грн  . 

21. Про затвердження місцевої цільової Програми поховання  померлих, одиноких, 
невідомих та безрідних громадян на 2022-2026 роки в сумі 20 000 грн . 

22. Про затвердження місцевої цільової  Програми « Благоустрою населених пунктів 
Старосалтівської територіальної громади  на 2022-2024 роки» в сумі 150 000 грн 

23. Про затвердження місцевої цільової Програми навчання та підвищення 
кваліфікації працівників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 
Старосалтівської селищної ради  на 2022-2024 роки. 

24.  Про затвердження місцевої цільової Програми «Підтримка розвитку місцевого 
самоврядування  та  депутатської діяльності     на 2022-2024 роки» 

25. Про затвердження місцевої цільової Програми « Розвиток туризму на території 
Старосалтівської територіальної громади на 2022-2024 роки». 

26. Про затвердження місцевої цільової Програми « Підтримка та розвиток фізичної 
культури і спорту в Старосалтівській територіальній громаді на 2022 -2024 роки » 

в сумі 200 000 грн. 

27. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів  
Старосалтівської селищної ради. 

28. Про створення лімітних призначень на оплату електроенергії в сумі 180 000 грн  
29. Про внесення змін рішення №2095 ХХІІ сесії від 23 листопада 2021 р «Про 

організацію  харчування дітей в  закладах загальної середньої  освіти 
Старосалтівської селищної ради  на 2022 рік». 



30. Про внесення змін в адресу юридичної особи  Старосалтівської селищної ради 
Чугуївського  району Харківської області . 

31. Про внесення змін в адресу юридичної особи відділу освіти, молоді та спорту 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського  району Харківської області  

32. Про внесення змін в адресу юридичної особи сектору культури і туризму 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського  району Харківської області 

33. 32. Про внесення змін в адресу юридичної особи фінансового відділу 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського  району Харківської області 

34. 32. Про внесення змін в адресу юридичної особи соціального захисту 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського  району Харківської області 

35. Про затвердження Дорожньої карти модернізації мережі закладів загальної 
середньої освіти Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської 
області 

36. Про благоустрій пляжу «Довгалівка» ( до відома) 
37. Про розгляд депутатського звернення  депутата Старосалтівської селищної ради 

Бернацького О.І. 

 

 

 

Старосалтівський селищний голова                                    Едуард КОНОВАЛОВ 


