
                                                                                                                  

 

УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ЧУГУЇВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

І СЕСІЯ VIІI  СКЛИКАННЯ 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 від 19 листопада 2020р                                                                №  

 

Про затвердження порядку денного 

 Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області  
І сесії VIІI скликання 

 

 Керуючись ст. 26 п.1, ст. 42 п. 8, ст. 59 п.2 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Старосалтівська селищна рада 

Чугуївського району Харківської області 
 В И Р І Ш И Л А : 

 Затвердити для розгляду на І сесії Старосалтівської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області  VIІI  скликання наступний порядок 
денний:  
1. Інформація голови Старосалтівської селищної територіальної  виборчої 

комісії Чугуївського району Харківської області  про підсумки виборів 
Старосалтівського селищного голови. 

2. Інформація голови Старосалтівської селищногї територіальної виборчої 
комісії Чугуївського району Харківської області  про підсумки виборів 
депутатів Старосалтівської селищної ради Чугуївського району 
Харківської області  VIІI скликання.   

3. Про визнання повноважень депутатів Старосалтівської селищної ради  
Чугуївського району Харківської області  VIІI скликання. 

4. Про визнання повноважень Старосалтівського селищного голови 

Чугуївського району Харківської області  Коновалова Едуарда Павловича.  

5. Про створення лічильної комісії Старосалтівської селищної ради 

Чугуївського району Харківської області   VIІI скликання. 
6. Про обрання секретаря Старосалтівської селищної ради  VIІI скликання. 

7. Про оплату праці Старосалтівського селищного голови.  

8. Про оплату праці секретаря  Старосалтівської селищної ради. 

9. Про затвердження Регламенту Старосалтівської селищної ради 
Чугуївського району Харківської області  VIІI  скликання. 



10.   Про затвердження Положення про постійні депутатські комісії 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського району 
Харківської області  VIІI  скликання та їх кількісний склад. 

11.   Про затвердження  Положення   про  діяльність старост на території 
Старосалтівської громади . 

12.  Про затвердження Положення про виконавчий комітет  Старосалтівської 
селищної ради Чугуївського району Харківської області та його кількісний 
склад. 

13.  Про утворення і затвердження складу постійних депутатських комісій 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського району 

Харківської області  VIІI скликання .  
14.  Про затвердження Структури  виконавчих органів Старосалтівської 
селищної ради Чугуївського району Харківської області  VIІI скликання 

загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів   . 

15.  Про затвердження штатного розпису  Старосалтівської селищної ради 
Чугуївського району Харківської області   .  
16.  Про затвердження заступника Старосалтівського селищного голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Старосалтівської селищної ради 
Чугуївського району Харківської області VIІI скликання та умови оплати 
праці . 
17.  Про затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету 
Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області VIІI 
скликання та умови оплати праці . 
18.  Про затвердження старост : 

18.1 Молодівського старостинського округу та умови оплати праці. 
18.2 Кирилівського старостинського округу та умови оплати праці 
18.3 Хотімлянського старостинського округу та умови оплати праці 
18.4 Гонтарівсьького старостинського округу та умови оплати праці 
18.5 Зарічненського  старостинського округу та умови оплати праці 
18.6 Шестаківського старостинського округу та умови оплати праці 
19.  Про утворення виконавчого комітету Старосалтівської селищної ради 
Чугуївського району Харківської області  VIІI скликання  та затвердження 
його персонального складу . 
20.  Про реєстрацію депутатських груп та фракцій Старосалтівської 
селищної ради Чугуївського району Харківської області VIІI скликання. 

Селищний голова                                                                       Е.П.Коновалов 

    

 


