
                                                             
УКРАЇНА 

СТАРОСАЛТІВСЬКА    СЕЛИЩНА   РАДА                   
ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                 Р І Ш Е Н Н Я  

 

 

від 21жовтня 2021  р.                                                                                 № 307 

 

Про стан виконання Програми  
соціально-економічного розвитку  
Старосалтівської селищної ради на 2021 рік  
за 9 місяців    2021 року   

 

                 Заслухавши інформацію  начальника відділу соціально-

економічного розвитку та інвестиційної діяльності  Старосалтівської 
селищної ради  Лебеденка А.С. про стан виконання Програми соціально-

економічного розвитку Старосалтівської селищної ради на 2021 рік за 9 

місяців   2021 року , виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради    ,  
керуючись п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 та ч. 2 ст. 52, ч. 6 ст. 59, Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  
 

ВИРІШИВ: 
 

1.  Інформацію начальника відділу соціально-економічного розвитку та 
інвестиційної діяльності  Старосалтівської селищної ради  Лебеденка А.С. 
про стан виконання Програми соціально-економічного розвитку 
Старосалтівської селищної ради на 2021 рік за 9 місяців  2021 року   взяти до 
відома  (додається).                      
2.  Загальному відділу (Гордієнко К.В. ) розмістити дане рішення на 
офіційному сайті Старосалтівської селищної  ради.                      

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищного голову 
( Коновалов Е.П.)  . 

 

 

Старосалтівський селищний голова             Едуард КОНОВАЛОВ     

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

До рішення виконавчого комітету № 307                     
від 21 жовтня   2021 року  

 

 АНАЛІЗ   

виконання Програми соціально-економічного розвитку 
Старосалтівської селищної ради  за 9 місяців 2021 року  

3.1.1. 

Завдання 1. Розвиток культурного і духовного середовища, патріотичне 
виховання 

За І-ІІІ квартали 2021 р мешканці громади залучалися до проведення 
державних, національних та релігійних свят, 
- Різво Христове, 
- 33 річниця виведення військ з Афганістану, 
- Міжнародний жіночий день 8 березня, 
- Масляна, 
- День Чорнобильської трагедії, 
- День пам’яті та примирення, 
- День Перемоги над нацизмом у ІІ світовій війні, 
- День вишиванки, 
- Благодійний концерт #ДопомагаємоРазом, 
- Благодійна акція #ДопомагаємоРазом, 
- День захисту дітей, 
- День скорботи і вшанування пам’яті жертв ІІ світової війни, 
- День Конституції України, 
- День молоді, 
-”Івана Купала” 

- День визволення смт Старий Салтів від німецько-фашистських загарбників, 
- День Державного Прапора України та День Незалежності України 

- День села Шестакове, День села Молодова, День села Зарічне, День села 
Хотімля, День селища Старий Салтів та День Старосалтівської Громади. 
- День захисників та захисниць України. 
 

2. Мешканці громади залучені до участі у 3 вокальних колективах, 1 
вокально-інструментальному ансамблі, 1 цирковій студії, а також у 
танцювальних, театральних літературних та вокальних гуртках художньої 
самодіяльності та гуртках декоративного та ужиткового мистецтва. 
3. Проведення щорічного дитячого конкурсу юних талантів громади «Зірочки 
Салтівщини» в зв’язку з карантином було перенесено та планується на 
листопад 2021 року. З бюджету громади виділено коштів у сумі 15 тис.грн. 
4. З метою збереження самобутніх традицій українського народу та 
залучення творчої молоді громади були заплановані заходи до Дня 
вишиванки, але в зв’язку з карантинними обмеженнями заходи проходили в 
онлайн форматі (онлайн-флешмоб, фотовиставка). 



Були проведені урочисті мітинги у смт Старий Салтів, та покладання квітів і 
вінків до пам’ятників загиблим воїнам 09.05.2021, 22.06.2021, 10.08.2021, 
13.10.2021. 

3.1.2. 

Завдання 2. Розвиток закладів освіти, культури та спорту 

Відділом освіти, молоді та спорту за І-ІІІ квартал 2021 року було проведено 
заходи по перезаправці вогнегасників у закладах освіти, проведено роботи по 
встановленню заземлення у Шестаківському ліцеї та ЗДО “Веселка”. 
У 2021 році відділ освіти, молоді  та спорту написав проєкт “Сучасний 
лінгафонний кабінет для Старосалтівського ліцею” у рамках реалізації 
урядової програми “Спроможна школа для кращих результатів”. Збір 
проєктів проводила Харківська обласна державна адміністрація, а відібрані 
проєкти передано до МОН. За результатами розгляду узагальненого переліку 
проєктів комісією обрано і проєкт  “Сучасний лінгафонний кабінет для 
Старосалтівського ліцею”. 
Було проведено тендерні процедури. Заключено договір на придбання 
обладнання для лінгафонного кабінету на базі навчального комп’ютерного 
комплексу загальною вартістю 494 000 грн. 90% цієї вартості - субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 
“Спроможна школа для кращих результатів” у 2021 році; 10% вартості - 

співфінансування з місцевого бюджету. 
Також проведено тендерні процедури і придбано обладнання для кабінету 
Захисту України для Старосалтівського ліцею вартістю 160 000 грн (за 
залишки освітньої субвенції). 
У рамках реалізації Концепції “Нова українська школа”, з метою створення 
сучасного освітнього простору, для перших класів усіх закладів загальної 
середньої освіти Старосалтівської громади придбано меблі та обладнання 
загальною вартістю 500 000 грн. З них - 235 000 - кошти субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2021 році, 
решта - кошти місцевого бюджету.  
Залишились невирішеними наступні питання: 

 Капітальний ремонт, а саме утеплення будинків Хотімлянського та 
Старосалтівського ліцеїв не проведено. Ці заходи були включені до 
обласної програми економічного і соціального розвитку Харківської 
області на 2021 рік. Фінансування не було. 

 У ІІ півріччі 2021 року планується обладнання системою пожежної 
сигналізації будівлі Хотімлянського ліцею на суму 300 000 грн. 
Прийнято рішення сесії. Кошти не виділено. 

 На проведення обробки легкозаймистих конструкцій будівель закладів 
освіти у ІІ півріччі 2021 року кошти у сумі 500 тис. грн. не виділено. 

Для вирішення зазначених питань необхідні кошти. Питання з пожежної 
безпеки у закладах освіти громади залишається першочерговим. 

 Запровадження нових культурних послуг для сільського населення 
громади, а саме придбання мультимедійного обладнання для 
переглядів кінофільмів, мультфільмів у Старосалтівському СБК, 
Зарічненському СБК, Кирилівському СБК, Молодівському СБК  

можливо у  ІV кварталі за наявності коштів виділених на Програму 
розвитку культури у сумі 150 тис. грн. 



  

 Кошти на покращення рівня матеріально-технічної бази бібліотек 
(придбання меблі для Молодівської і Кирилівської бібліотек, 
встановлення твердопаливного котла для Томахівської бібліотеки) на 
2021 рік не виділено. 

  

 Кошти на запровадження нових культурних послуг для сільського 
населення громади, а саме придбання комп’ютерного та копіювального 
обладнання для Зарічненської, Молодівської, Кирилівської бібліотек на 
2021 рік не виділено.  

  

 Монтаж кімнати та обладнання для санвузла, придбання матеріалів для 
поточного ремонту приміщень, встановлення міжкімнатних дверей у 
будівлі Старосалтівської селищної бібліотеки на суму 43 тис.грн 
заплановано на жовтень-листопад 2021 року.  

 

3.1.3. 

Завдання 3. Організація дозвілля, розвиток молодіжного руху 

Молодіжною радою при старосалтівському селищному голові запроваджено 
конкурс “Молода людина року”. Старосалтівською селищною радою було 
затверджено відповідне положення та передбачено на преміювання 
переможців 3 тис. грн. 
16 червня 2021 року організаційний комітет щорічного молодіжного 
конкурсу «Молода людина року» Старосалтівської територіальної громади 
розглянув матеріали, подані на Конкурс та визначив переможців у 
номінаціях: 
«Фізична культура та спорт»; «Діяльність у невиробничій сфері»; 
«Громадська діяльність». 
Переможцям конкурсу виплачено грошову винагороду по 1 тис. грн. 
 

3.1.4. 

Завдання 4. Збереження національних традицій та історичної спадщини 

Працівники культури беруть участь у заходах, спрямованих на відродження і 
збереження національних традицій та обрядів і мистецтва, а саме 
проводились: виставки дитячих малюнків, книжкові полиці для відзначення 
відомих українських письменників і письменниць, заходи до Дня вишиванки, 
Дня Конституції, Дня Державного Прапора України, Дня Незалежності 
України, Дня захисників та захисниць України. 
  

За рахунок місцевого бюджету були організовані та проведені заходи 
відповідно до Програми проведення урочистих та святкових заходів на 
території Старосалтівської селищної ради, це - Міжнародний жіночий день 8 
березня, День Перемоги над нацизмом у ІІ світовій війні, День визволення 
смт Старий Салтів, День Державного Прапора України, Дні села, День 
Громади. Використано кошти на суму 114,45 тис. грн. 
3.2.1. 

Завдання 1. Розвиток підприємницької діяльності, малого та середнього 
бізнесу 



Затверджено “Положення про консультативно-дорадчі та інші допоміжні 
органи Старосалтівської селищної ради”. 
Створено комісію з питань співпраці з суб’єктами господарської діяльності. 
 3.2.2. 

Завдання 2. Залучення коштів підприємств, підприємців та громадян у 
розвиток соціальної сфери села та збільшення надходження до бюджетів 

В с. Хотімля підприємцями було придбано для секції Кемпо спортивні мати 
на суму 9600 грн. 
Наразі триває робота по створенню єдиного реєстру нерухомості  та земель 
комунальної власності громади. 
  

3.3.1. 

Завдання 1. Підвищення рівня надання адміністративних, комунальних, 
побутових та інших послуг 

 За І-ІІІ квартали 2021 року 

Було придбано для ЦНАПу шафи для картотек. 
Було завершено співпрацю з програмою “ULEAD”, завдяки співпраці з 
програмою було отримано меблі для облаштування   

Укладено договір на передпроектну підготовку щодо виготовлення проєктно-

кошторисної документації з реконструкції очисних споруд в смт. Старий 
Салтів. 49 650 грн. 
Проведено грейдерування доріг в Старому Салтові та поточний ремонт доріг 
в с. Молодова. 63 829 грн. 
Виготовлено ПКД “Капітальний ремонт дороги по вул. Лісна від перехрестя 
вул. Західна до вул. Миру смт. Старий Салтів”. 159 041 грн. 
У I кварталі 2021 року було розпочато виготовлення проекту землеустрою, 
детального плану території полігону ТПВ (100 тис.грн.) 

Придбання трактора за навісним обладнанням для виконання висотних робіт 
(проведено торги на суму 1 295 000 грн.) 

Закуплено комп’ютерну техніку та обладнання локальної мережі в 
адмінбудівлю Старосалтівської селищної ради (152 486 грн.) 

У II півріччі 2021 року планується санітарна очистка питних джерел на суму 
100 тис.грн. 
У I півріччі 2021 року було розпочато перемовини щодо виготовлення 
містобудівної документації, генеральних планів населених пунктів та схем 
просторового планування (4 000 тис.грн.) 

У III кварталі  2021 року розпочата робота по стратегічній екологічній оцінці 
Плану соціально-економічного розвитку Старосалтівської ТГ. 
 3.3.2. 

Завдання 2. Соціальний захист населення 

За І-ІІІ квартали 2021 року 

Було створено окремий структурний підрозділ - Відділ соціального захисту 
Старосалтівської селищної ради. 
За І півріччя 2021 року почали надаватися наступні послуги: 

 Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам на  лікування, 
проведення складних хірургічних операцій, лікування онкохворих; 

 надання одноразової матеріальної допомоги ліквідаторам аварії на 
ЧАЕС; 

 надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій; 



 надання одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали 
внаслідок виникнення пожежі, стихійного лиха та підтоплень. 

 Формування бази мешканців громади, які потребують соціальної 
підтримки: дітей-сиріт,одиноких престарілих, людей, що опинилися в 
кризових ситуаціях.  

 Видача та продовження посвідчень багатодітним сім'ям. 
 Санаторно-курортне лікування для осіб з інвалідністю. 
 Відпочинок учасників АТО, та їх сімей за кошти обласного бюджету.  
 Забезпечення технічними засобами реабілітації. 
 Прийняття документів, оформлення допомоги на поховання учасників 

бойових дій. 
 Консультування з питань оформлення допомоги, пільг субсидій. 
 Прийняття документів для встановлення статусу, отримання та 

продовження терміну дії посвідчень. 
 Робота в ПК “Соціальна громада”  
 Прийняття документів для надання одноразової матеріальної допомоги 

непрацюючій малозабезпеченій особі, особі з інвалідністю.  
 Виплата грошової компенсації фізичним особам, що надають соціальні 

послуги.  
 Організація оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої 

уваги та підтримки, в дитячих центрах «Артек» і «Молода гвардія». 
 Проведення обрахунків та прийняття рішень про надання соціальної 

допомоги безоплатно чи з встановленням диференційованої оплати. 
 Здійснення повідомної реєстрації колективних угод, змін та доповнень 

до них. 
 Надання компенсації за послуги зв’язку ПАТ «Укртелеком» пільговим 

категоріям населення. 
 Приймання документів, складання актів оцінки потреб, клопотань для 

влаштування осіб похилого віку до геріатричних пансіонатів. 
  

За І-ІІІ квартали 2021 року було виплачено 117510+103000 = 220510  грн. 
матеріальної допомоги. 
3.3.3. 

Завдання 3. Медичне обслуговування та охорона здоров’я 

  

За І-ІІІ квартали 2021 року 6 будівель ФАПів та амбулаторій 
Старосалтівської ТГ було облаштовано пандусами на загальну суму 196 тис. 
грн. Придбано 2 компьютери та 3 МФУ. Закуплено у повному обсязі меблі 
для АЗПСМ №1. 
Медичні заклади у повному обсязі забезпечені медикаментами, лікарськими 
засобами, виробами медичного призначення.  
Планується облаштування житла для медичних працівників. 
Своєчасно проводиться оплата за ліцензії, програмне забезпечення, 
інформаційно-консультативні послуги. 
3.3.4. 

Завдання 4. Розвиток фізичної культури, спорту та туризму 

У смт Старий Салтів за спонсорські кошти побудовано сучасний 
волейбольний майданчик. Відведено земельну ділянку комунальної власності 
під будівництво.  



  

6 квітня відповідно у Міжнародний день спорту «Спорт на благо розвитку та 
миру» заклади загальної середньої освіти Старосалтівської селищної ради 
активно долучилися (дистанційно) до акції з підняттям білої картки з нагоди 
Міжнародного дня спорту на благо розвитку та миру. 
  

З 26 по 29 травня 2021 року  у м. Київ відбувся фінал ІІІ Всеукраїнського 
фізкультурно-оздоровчого заходу серед учнів «Cool Games», у якому громаду 
представляла команда Старосалтівського ліцею. 
8 червня 2021 року команда ліцею «Cool Games» разом долучилася до 
Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого заходу «Рух – це здорово!» на 
базі легкоатлетичного манежу КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 
школа «ХТЗ» Харківської обласної ради.  
17.06.2021 року у місті Харків у приміщенні Харківського обласного 
відділення (філії) комітету з фізичного виховання та спорту МОН України 
відбулось підведення підсумків проведення обласних фестивалів в рамках 
Всеукраїнського соціального проєкту «Відкриті уроки футболу». У 
зазначеному заході взяли участь вчителі Старосалтівського ліцею. 
17-18 червня 2021 року - участь та друге місце команди Хотімлянського 
ліцею у відкритих змаганнях з туризму, проведених Вовчанською ТГ. 
З 06.09.2021 по 12.09.2021 року в закладах освіти Старосалтівської селищної 
ради проводився Тиждень фізичної культури і спорту «Олімпійський у 
серцях вогонь». 
З 29 вересня по 3 жовтня у с. Гута Солотвинської ТГ Івано-Франківської 
області на базі державної організації «Резиденція «Синьогора» проходив 
фінал Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів 
України «Козацький гарт», у якому взяли участь команди з різних куточків 
України. Харківську область на цих змаганнях представляла команда 
Старосалтівського ліцею.  
 

3.3.5. 

Завдання 5. Впровадження житлової політики 

Жодних заходів не було проведено. 
3.3.6. 

Завдання 6. Забезпечення дотримання законності і правопорядку, прав і 
свобод громадян, безпечних умов проживання 

  

Проводяться заходи відповідно до програми “Безпечний Салтів”. 
  

3.4.1. 

Завдання 1. Охорона  довкілля 

Виконані роботи по інженерно-геологічним вишукуванням на земельній 
ділянці полігону ТПВ. 
  

Благоустрій зони відпочинку в с. Хотімля населенням та силами КП “Салтів 
водоканал”. 
Вивіз та утилізація сміття зі стихійних звалищ. 
3.4.2. 



Завдання 2. Створення рекреаційних зон та озеленення населених 
пунктів громади 

Жодних заходів не було проведено. 
Проведено акцію “Створюємо ліси разом”. 
  
 

3.5.               Розвиток сільського господарства 

За І-ІІІ квартали 2021 року напрацьовано дорожню карту участі 
Старосалтівської ТГ у програмі USAID з аграрного і сільського розвитку - 

USAID-AGRO. 

Зібрані та передані документи ФО власників пасік, для отримання державної 
фінансової підтримки за наявні бджолосім'ї на території Старосалтівської 
ТГ.    
Інформування сільськогосподарських підприємств по програмах державної 
фінансової підтримки для розвитку фермерських господарств. 
Проведення ярмарок для місцевих агровиробників. 
Популяризація сільськогосподарських підприємств громади через соціальні 
мережі.  
Інформування фермерських господарств щодо  міжнародних виставок таких 
як “AgroExpo-2021”,  та національних ярмарок.    
Ведуться перемовини щодо створення економічного профайлу 
Старосалтівської ТГ. 
  

3.6.               Перелік проектів, що будуть реалізовані у 2021 році в рамках 
міжнародного співробітництва за рахунок міжнародних грантів на умовах 
спільного фінансування в рамках програми «Децентралізація приносить 
кращі результати та ефективність (DOBRE)», яка фінансується USAID 

  

Реалізовано проєкт «Центр сучасних інформаційних технологій як осередок 
єдиного освітнього простору громади».  
Відповідно до  Угоди про співробітництво у рамках програми міжнародної 
технічної допомоги «Децентралізація приносить кращі результати та 
ефективність» (DOBRE) було отримано від Глобал Ком’юнітіз за Договором 
про внесок в натуральній формі матеріали, товари або послуги на суму 
1,199,059.17 грн. (один мільйон сто дев’яносто дев’ять тисяч п’ятдесят 
дев’ять гривень сімнадцять копійок). З боку Старосалтівської громади 
здійснено пайовий внесок  у розмірі 570 230 грн (п’ятсот сімдесят  тисяч 
двісті тридцять гривень 00 копійок). 

У рамках проєкту  у нашій громаді облаштовано центр сучасних 
інформаційних технологій  та фото-відеостудію на базі Старосалтівського 
ліцею, який є опорним закладом, встановлено обладнання для фото-

відеозйомки в Хотімлянському та Гонтарівському ліцеях та забезпечено усі 
ліцеї громади комп’ютерним та мультимедійним обладнанням. 
12 жовтня 2021 року відбулось офіційне відкриття Центру.  
  

3.7.             Перелік проектів, видатки на які у 2021 році планується 
проводитися в якості реалізації проектів Громадського бюджету ТГ 

  

https://www.facebook.com/usaid.agro/?__cft__%5b0%5d=AZWa1oDvwMB5aux9MDIVfz-PUVy6DlyWjuSXGXt0-42N_YskEXZKrbR2aGRcRjAJ7aqtiz6f9U2w-epbbe__W7OB3W3_2pl1bQBUmKWrXroY9XZ_RRyhMeIQrTpqeHCL7KNJC2dZYpFzu-e0oNY4COEw&__tn__=-UC%2CP-R


1. Сучасний парадний вхід для школи. с. Шестакове. 49 700 грн. Проєкт 
реалізовано. 
2. "Павільон для найменших". Старий Салтів 49 000 грн. Проєкт реалізовано. 
3. Спортивний майданчик в селі Зарічне. с. Зарічне 40 855 грн. Проєкт 
реалізовано. 
4. Оновлення медичних меблів в фельдшерському пункті с. Кирилівка. 46 800 

грн. Проєкт реалізовано. 
5. Розвиваюче середовище та сучасний простір в Кирилівському ЗДО 
«Зернятко» с. Кирилівка 46 000 грн. Проєкт реалізовано. 
6. «Старт для екологічно чистої енергетики в смт Старий Салтів» 50 000 

грн. Проєкт не реалізовано. 
7. "Весела стежинка" - зручний тротуар. ( ІІ етап) Старий Салтів 49 698 грн 
60 коп. Проєкт реалізовано. 
8. Вуличні тренажери для сільської молоді. с. Середівка 41 433 грн. Проєкт 
реалізовано. 
9. Сенсорний куточок в "Клубі мам” с. Вишневе 46115 грн. Проєкт на стадії 
реалізації. Витрачено 3 320 грн. 
10. Парк мрій. с. Шестакове 46 280 грн. Проєкт реалізовано. 
11. До знань і спорту -- пошвидше! с. Хотімля 33 213 грн. На реалізації. 
12. Спортивно-ігрове обладнання для «Клубу Мам» в с. Вишневе 48 796 грн. 
Проєкт реалізовано. 
13. Обеліск пам'яті. с. Шестакове 47 222 грн. 
14. Сквер для відпочинку с. Хотімля 45 200 грн. На реалізації. 
15. Вуличні розваги для малечі. с. Хотімля 30 358 грн. Проєкт реалізовано. 
  

Загальна сума передбачена у бюджеті на реалізацію проєктів - 700 934 грн. 
Орієнтовна сума економії наразі складає близько 30 тис. грн. 
  
 

Керуючий справами ( секретар) виконавчого комітету  

                                                                                

                                                                                          Анатолій Бурменко  
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