
Україна 

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

П Р О Т О К О Л № 18/2021 

ЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ  ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ 

 

від  16 грудня   2021 року                                                                              смт Старий Салтів  
 

Головуючий на засіданні – голова виконкому , селищний голова Коновалов Е.П. 
Всього членів :  27  

Присутніх членів виконавчого комітету – 22 чоловік (реєстраційний лист додається до протоколу ) 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Івакіна Т.М.,   Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., 
Гордієнко К.В., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю., Лушпа О.П., Лисаченко С.П., Новікова Н.М.,   
Шевченко А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.,  Волосник В.І. . 
На засіданні присутні (реєстраційний лист додається до протоколу ) :  Дюков Г.В. директор КП 
«САЛТІВ ВОДОКАНАЛ» , Пащенко І.М. економіст КП «САЛТІВ ВОДОКАНАЛ» ,   Лебеденко 
А.С. начальник відділу СЕР та інвестиційної діяльності , Андруха С.С. спеціаліст І категорії 
загального відділу , Писаренко Ж.А.  головний спеціаліст загального відділу . 
 

СЛУХАЛИ: голову виконкому  Колновалова Е.П.    про затвердження запропонованого  порядку 
денного чергового засідання виконавчого комітету , запропонував доповнити порядок денний 
наступним питанням : 
 Про обрізку  гілок  дерев уздовж  узбіччя  дороги між населеними пунктами смт Старий 
Салтів та село Молодова  на території Старосалтівської територіальної громади , які заважають 
руху шкільним автобусам. 
ПРОПОЗИЦІЯ  : члена виконкому Леонець О.С. затвердити запропонований  порядок денний із 
запропонованими головою виконкому  Коноваловим Е.П.  доповненнями .  

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -22 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Івакіна Т.М.,   Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., 
Гордієнко К.В., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю., Лушпа О.П., Лисаченко С.П., Новікова Н.М.,   
Шевченко А.В., Дюкова Т.Л. ,  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 схвалення місцевої цільової  Програми « Відшкодування різниці в тарифів за 
послуги з водовідведення КП «САЛТІВ ВОДОКАНАЛ» . 
2. Про схвалення  місцевої цільової Програми поводження з безпритульними та 
домашніми тваринами на території Старосалтівської селищної ради на 2022 – 2026 роки.  
3. Про схвалення в новій редакції програми територіальної оборони, мобілізаційної 
підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням 
військового обов’язку, призову мешканців Старосалтівської територіальної громади на 



строкову військову службу, військову службу за контрактом та службу в резерві до лав 
Збройних Сил  України та інших формувань на 2021-2023 роки.  
4. Про схвалення місцевої цільової Програми  соціально-економічного розвитку 
Старосалтівської  територіальної громади на 2022 рік. 
5. Про затвердження акту комісії по обстеженню  зелених насаджень , що підлягають 
видаленню на території Старосалтівської територіальної громади від 22.11.2021 року № 
20/2021 . 

6. Про затвердження акту комісії по обстеженню  зелених насаджень , що підлягають 
видаленню на території Старосалтівської територіальної громади від 22.11.2021 року № 
21/2021 . 

7. Про затвердження акту комісії по обстеженню  зелених насаджень , що підлягають 
видаленню на території Старосалтівської територіальної громади від 22.11.2021 року № 
22/2021 . 

8. Про затвердження акту комісії по обстеженню  зелених насаджень , що підлягають 
видаленню на території Старосалтівської територіальної громади від 22.11.2021 року № 
23/2021 . 

9. Про затвердження акту комісії по обстеженню  зелених насаджень , що підлягають 
видаленню на території Старосалтівської територіальної громади від 22.11.2021 року № 
24/2021 . 

10. Про затвердження інструкції з діловодства в Старосалтівській селищній раді та її 
виконавчих органів .  
11.      Про затвердження плану роботи  виконавчого  комітету  на 2022 рік. 
12. Про надання дозволу гр. Овчинниковій Галині Семенівні на здійснення правочину 
в інтересах Мамедової Валерії Фахраддінівні. 
13.  Про розгляд службової записки Струк Івана Васильовича щодо вирішення 
питання по списанню  з балансу селищної ради житлового триквартирного будинку за 
адресою Харківська область, Чугуївський  район  смт Старий Салтів , вул. Перемоги ,  
будинок № 14/1 .  
14. Про затвердження персонального складу конкурсної комісії з проведення 
конкурсу на заміщення вакантної  посади директора КНП «Старосалтівський Центр 
первинної медико-санітарної допомоги Старосалтівської селищної ради».  
  Про розгляд звернень громадян. 
15. Про розгляд звернення гр. Новікова Євгенія Євгенійовича      мешканця  села 
Хотімля , вулиця  Миру    , будинок 11  про надання йому  одноразової матеріальної 
допомоги як учаснику бойових  дій . 
16. Про розгляд звернення гр. Науменко Олександри Анатоліївни    мешканки  села 
Хотімля , вулиця  Новоселівська   , будинок 5  про надання їй  одноразової матеріальної 
допомоги як учасниці бойових  дій . 

17.  Про розгляд звернення гр. Мамєдова Аліка Орудж-Огли ,      мешканця   смт 
Старий Салтів , вулиця  Зелена , будинок 1, квартира 2   про надання йому  одноразової 
матеріальної допомоги на лікування. 
18. Про розгляд звернення гр. Мажник Олександри Євгенівни   ,      мешканки    смт 
Старий Салтів , вулиця  Культури   , будинок 1    про надання їй  одноразової 
матеріальної допомоги на лікування дідуся  Гаврюшенка Володимира Миколайовича       
мешканця   смт Старий Салтів , вулиця  Садова  , будинок 49  . 



19. Про розгляд звернення гр. Мажник Олександри Євгенівни ,      мешканки    смт 
Старий Салтів , вулиця  Культури   , будинок 1    про надання їй  одноразової 
матеріальної допомоги на лікування бабусі   Гаврюшенко  Галини Романівни   ,      
мешканки   смт Старий Салтів , вулиця  Садова , будинок 49  . 
20. Про розгляд звернення гр. Моісеєнко Валентини Володимирівни,      мешканки   
села Шестакове  , вулиця  Кочережка   , будинок 267   про надання їй  одноразової 
матеріальної допомоги на лікування. 
21.  Про розгляд звернення гр. Сідельнікової  Любові Миколаївни ,      мешканки   смт 
Старий Салтів   , вулиця Харківська   , будинок 18 квартира 2    про надання їй  
одноразової матеріальної допомоги на лікування. 
22.      Про розгляд звернення Шабошевої Ірини Іллівни, мешканки села Ново-

Олександрівка, вулиця Селянська ,будинок 14 про надання одноразової матеріальної 
допомоги на поховання сестри Денисенко Тетяни Іллівни.                                                                      

23.  Про розгляд звернення гр. Байдик Ліни Петрівни,  мешканки  смт Старий Салтів, 
вулиця  Сонячна , будинок 3б   про комісійне обстеження будинка в смт Старий Салтів 
по вулиці Пушкіна, 37  та надання їй дозволу на проживання в ньому .     
24.  Про розгляд звернення гр. Кузнецова Олександра Олександровича ,  мешканця  
міста Харкова , проспект Науки , будинок 22-А, кв. 451,452,453 про присвоєння 
поштової адреси  садовому будинку в садівничому товаристві «Домобудівник»  в селі 
Молодова .  
25. Про розгляд звернення гр. Тунік Світлани Леонідівни  ,  мешканки  міста Харкова 
, вулиця Семиградська , будинок 36  про присвоєння поштової адреси  земельній ділянці 
в селі Хотімля  по вулиці Ольховій . 
26. Про розгляд звернення  гр. Марініча Юрія Анатолійовича  про надання згоди на 
проектування укріплення берегової лінії на орендованій земельній ділянці згідно 
договору оренди від 14.09.2020 року № 18  з кадастровим номером 
6321655802:00:000:0295, площею 0,0620 га, розташована в с. Металівка, вул. 
Металівська , біля земельної ділянки № 53 .    
27. Про розгляд колективного звернення мешканців громади  (контактна особа 
Борисовський Володимир Іванович ) щодо місцевої ініціативи по благоустрою  території 
загального користування   «Довгалівка». 
28. Про розгляд звернення гр. Гончарової Наталі Сергіївни ,      мешканки  смт  
Старий Салтів   , вулиця  Ліни Костенко   , будинок 35   про надання їй  одноразової 
матеріальної допомоги на лікування.  

29. Про розгляд звернення гр. Халькова Костянтина Михайловича      мешканця  села 
Молодова  , вулиця  Садова    , будинок 10  про надання йому  одноразової матеріальної 
допомоги як учаснику бойових  дій . 

30.  Про затвердження графіку роботи   виконавчих органів  селищної ради  та її  
посадових осіб на 2022 рік . 

Різне 

31. Про затвердження Плану організаційних і практичних заходів щодо запобігання 
загибелі людей на водних об’єктах територіальної громади  у зимовий період 2021-2022 

року. 
32.  Про затвердження графіку роботи виконавчого комітету Старосалтівської 
селищної ради на 2022 рік.  



33. Про обрізку  гілок  дерев уздовж  узбіччя  дороги між населеними пунктами смт 
Старий Салтів та село Молодова  на території Старосалтівської територіальної громади , 
які заважають руху шкільним автобусам.  
  

     

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : 
 

1. СЛУХАЛИ: слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про  схвалення місцевої 
цільової  Програми « Відшкодування різниці в тарифів за послуги з водовідведення КП 
«САЛТІВ ВОДОКАНАЛ». 

ПРОПОЗИЦІЯ:  
Зняти з розгляду питання « Про схвалення місцевої цільової Програми відшкодування різниці в 
тарифах комунальному підприємству "Салтів водоканал" на   житлово-комунальні послуги для 
населення  на 2022-2024 роки (далі- Програма)  та доручити КП «САЛТІВ ВОДОКАНАЛ» 
(Геннадій ДЮКОВ) доопрацювати Програму до наступного засідання виконавчого комітету 
селищної ради  . 
 Загальному відділу (Гордієнко К.В. ) розмістити дане рішення на офіційному сайті 
Старосалтівської селищної  ради.  
Контроль за виконанням цього рішення  покласти на селищного голову (Едуард КОНОВАЛОВ) 
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -22 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно .  
   

2. СЛУХАЛИ: слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про   схвалення  місцевої 
цільової Програми поводження з безпритульними та домашніми тваринами на території 
Старосалтівської селищної ради на 2022 – 2026 роки. 

ПРОПОЗИЦІЯ: 

Схвалити місцеву цільову Програму « Поводження з безпритульними та домашніми тваринами 
на території Старосалтівської селищної ради  на 2022-2026 роки »  (додається) та рекомендувати 
Старосалтівській селищній раді затвердити її  на наступній сесії . 
Загальному відділу (Гордієнко К.В. ) розмістити дане рішення на офіційному сайті 
Старосалтівської селищної  ради.  
Контроль за виконанням цього рішення  покласти на селищного голову (Едуард КОНОВАЛОВ). 
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -22 

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

                          «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
  

3. СЛУХАЛИ : слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про схвалення в новій 
редакції програми територіальної оборони, мобілізаційної підготовки місцевого значення та 
забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового обов’язку, призову мешканців 
Старосалтівської територіальної громади на строкову військову службу, військову службу за 



контрактом та службу в резерві до лав Збройних Сил  України та інших формувань на 2021-2023 

роки. 
ПРОПОЗИЦІЯ:  

Схвалити  нову редакцію місцевої цільової Програми «  Територіальна оборона, мобілізаційна 
підготовка місцевого значення та забезпечення заходів, пов’язаних із виконанням військового 
обов’язку, призову мешканців Старосалтівської територіальної громади на строкову військову 
службу, військову службу за контрактом та службу в резерві до лав Збройних Сил  України та 
інших формувань на 2021-2023 роки »  (додається) та рекомендувати Старосалтівській селищній 
раді затвердити її  на наступній сесії . 
Загальному відділу (Гордієнко К.В. ) розмістити дане рішення на офіційному сайті 
Старосалтівської селищної  ради.  
Контроль за виконанням цього рішення  покласти на селищного голову (Едуард 
КОНОВАЛОВ). 
                                                                                                                                                     

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -22   

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

                           « УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

4. СЛУХАЛИ: слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про схвалення місцевої 
цільової Програми  соціально-економічного розвитку Старосалтівської  територіальної громади 
на 2022 рік 

ПРОПОЗИЦІЯ:  
Схвалити Програму соціально-економічного розвитку Старосалтівської  територіальної громади 
на 2022 рік ( додається) та рекомендувати Старосалтівській селищній раді затвердити її на 
наступній сесії . 
Загальному відділу (Гордієнко К.В. ) розмістити дане рішення на офіційному сайті 
Старосалтівської селищної  ради.  
Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову Едуарда 
КОНОВАЛОВА.  
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -22 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

5. СЛУХАЛИ:  слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про  затвердження акту 
комісії по обстеженню  зелених насаджень , що підлягають видаленню на території 
Старосалтівської територіальної громади від 22.11.2021 року № 20/2021 . 
ПРОПОЗИЦІЯ:  
Затвердити акт комісії по обстеженню  зелених насаджень , що підлягають видаленню на 
території Старосалтівської територіальної громади  від 22.11.2021 року № 20/2021 щодо 
обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню за  адресою: вул. Федорівська  , 
поряд з будинком 316  в  селі  Федорівка   , Чугуївського району ,  Харківської області    у 
загальній кількості 2 дерева (тополя   - 2 шт.) . 



Надати  заявнику  Шарапову Сергію Станіславовичу   дозвіл на замовлення робіт  по 

видаленню аварійних дерев  в кількості  2  шт. ( тополя – 2 шт. ) за адресою:  Харківська 
область, Чугуївський район,  село Федорівка , вулиця Федорівська ,  поряд з будинком 316 . 
Доручити  селищному голові   (Коновалов Е.П.)  видати ордери на видалення аварійних  дерев 
зазначеного в пункті 2 цього Рішення.  
Виконавцям робіт - роботи по видаленню дерев виконувати під наглядом представника 
відповідального за експлуатацію електромереж   та забезпечити дотримання правил техніки 

безпеки. 
Після закінчення робіт провести благоустрій території. 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -22 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

6. СЛУХАЛИ : слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про  затвердження акту 
комісії по обстеженню  зелених насаджень , що підлягають видаленню на території 
Старосалтівської територіальної громади від 22.11.2021 року № 21/2021 . 
ПРОПОЗИЦІЯ:  
Затвердити акт комісії по обстеженню  зелених насаджень , що підлягають видаленню на 
території Старосалтівської територіальної громади  від 23.11.2021 року № 21/2021 щодо 
обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню за  адресою: вул. Соснова  ,  поряд з 
будинком  23 в  селі Зарічне   , Чугуївського району ,  Харківської області    у загальній кількості 
3 дерева ( тополя  -3 шт.  )  . 
Надати  старості Зарічненського округу  Форову Миколі Васильовичу   дозвіл на замовлення 
робіт  по видаленню аварійних дерев  в кількості 3  шт.                ( тополя- 3 шт.)   за адресою:  
Харківська область , Чугуївський район, село Зарічне , вулиця Соснова , поряд з будинком 23  
Доручити  селищному голові   (Коновалов Е.П.)  видати ордери на видалення аварійних  дерев 
зазначеного в пункті 2 цього Рішення.  
Виконавцям робіт - роботи по видаленню дерев виконувати під наглядом представника 
відповідального за експлуатацію електромереж   та забезпечити дотримання правил техніки 

безпеки. 
Після закінчення робіт провести благоустрій території. 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -22 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

7. СЛУХАЛИ : слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про  затвердження акту 
комісії по обстеженню  зелених насаджень , що підлягають видаленню на території 
Старосалтівської територіальної громади від 22.11.2021 року № 22/2021 . 
ПРОПОЗИЦІЯ:  
Затвердити акт комісії по обстеженню  зелених насаджень , що підлягають видаленню на 
території Старосалтівської територіальної громади  від 23.11.2021 року № 22/2021 щодо 



обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню за  адресою: вул. Метайлівська ,  
поряд з будинком  24 в селі Метайлівка, Чугуївського району,  Харківської області у загальній 
кількості 1 дерево (тополя  - 1  шт.).  
Надати  старості Зарічненського округу  Форову Миколі Васильовичу   дозвіл на замовлення 
робіт  по видаленню аварійних дерев  в кількості 1  шт.                ( тополя- 1 шт.)   за адресою:  
Харківська область , Чугуївський район, село Метайлівка , вулиця Метайлівська , поряд з 
будинком 24 .  
Доручити  селищному голові   (Коновалов Е.П.)  видати ордери на видалення аварійних  дерев 
зазначеного в пункті 2 цього Рішення.  
Виконавцям робіт - роботи по видаленню дерев виконувати під наглядом представника 
відповідального за експлуатацію електромереж   та забезпечити дотримання правил техніки 

безпеки. 
Після закінчення робіт провести благоустрій території. 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -22 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

8. СЛУХАЛИ: слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про  затвердження акту 
комісії по обстеженню  зелених насаджень , що підлягають видаленню на території 
Старосалтівської територіальної громади від 22.11.2021 року № 23/2021 . 
ПРОПОЗИЦІЯ:  
Затвердити акт комісії по обстеженню  зелених насаджень , що підлягають видаленню на 
території Старосалтівської територіальної громади  від 23.11.2021 року № 23/2021 щодо 
обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню за  адресою: вул. Культури , на 
території ПАТ  «Старосалтівське ремонтно-транспортне підприємство»   в  смт  Старий Салтів  , 
Чугуївського району ,  Харківської області    у загальній кількості 20 дерев              ( береза  - 7 

шт., клен -13 шт.  ). 
 Надати  директору ПАТ «Старосалтівське ремонтно-транспортне підприємство»   Кобеняку 
О.М.  дозвіл на замовлення робіт  по видаленню аварійних дерев  в кількості  20  шт. (береза  - 
7 шт., клен -13 шт.)   за адресою:  Харківська область , Чугуївський район, смт Старий Салтів, 

вулиця Культури, на території ПАТ «Старосалтівське ремонтно-транспортне підприємство» . 
Доручити  селищному голові   (Коновалов Е.П.)  видати ордери на видалення аварійних  дерев 
зазначеного в пункті 2 цього Рішення.  
Виконавцям робіт - роботи по видаленню дерев виконувати під наглядом представника 
відповідального за експлуатацію електромереж   та забезпечити дотримання правил техніки 

безпеки. 
Після закінчення робіт провести благоустрій території. 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -22 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 



9. СЛУХАЛИ: слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про  затвердження акту 
комісії по обстеженню  зелених насаджень , що підлягають видаленню на території 
Старосалтівської територіальної громади від 22.11.2021 року № 24/2021 . 
ПРОПОЗИЦІЯ:  
Затвердити акт комісії по обстеженню  зелених насаджень , що підлягають видаленню на 
території Старосалтівської територіальної громади  від 08.12.2021 року № 24/2021 щодо 
обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню за  адресою: вул. Метайлівська ,  
поряд з будинком  14 в селі Метайлівка, Чугуївського району,  Харківської області у загальній 
кількості 1 дерево (тополя  - 1  шт.).  
Надати  старості Зарічненського округу  Форову Миколі Васильовичу   дозвіл на замовлення 
робіт  по видаленню аварійних дерев  в кількості 1  шт.                ( тополя- 1 шт.)   за адресою:  
Харківська область , Чугуївський район, село Метайлівка , вулиця Метайлівська , поряд з 
будинком 14 .  
Доручити  селищному голові   (Коновалов Е.П.)  видати ордери на видалення аварійних  дерев 
зазначеного в пункті 2 цього Рішення.  
Виконавцям робіт - роботи по видаленню дерев виконувати під наглядом представника 
відповідального за експлуатацію електромереж   та забезпечити дотримання правил техніки 

безпеки. 
Після закінчення робіт провести благоустрій території 
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -22 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 

Івакіна Т.М.,   Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., 
Гордієнко К.В., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю., Лушпа О.П., Лисаченко С.П., Новікова Н.М.,   
Шевченко А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.,  Волосник В.І. 
         «ПРОТИ» - 0 

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

 

10. СЛУХАЛИ:  слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про затвердження 
інструкції з діловодства в Старосалтівській селищній раді та її виконавчих органів . 
ПРОПОЗИЦІЯ:  
Затвердити Інструкцію з діловодства в Старосалтівській  селищній раді та її виконавчих 
органах ( далі – Інструкція), що додається. 
Старостам  сіл, посадовим особам виконавчих органів селищної ради забезпечити неухильне 
дотримання вимог цієї Інструкції. 
Загальбному відділу селищної ради (Костянтин ГОРДІЄНКО) надавати методичну та практичну 
допомогу посадовим особам виконавчих органів селищної ради в застосуванні положень 
Інструкції під час оформлення службових документів. 
Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету селищної ради (Анатолій БУРМЕНКО) 
здійснювати контроль за дотриманням вимог Інструкції в структурних підрозділах селищної 
ради. 
Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову (Едуард КОНОВАЛОВ). 
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -21 

Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Івакіна Т.М.,   Стеблянко Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С.,  Гордієнко К.В., 
Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю., Лушпа О.П., Лисаченко С.П., Новікова Н.М.,   Шевченко А.В., 
Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.,  Волосник В.І. 
         «ПРОТИ» - 0 

        «УТРИМАЛИСЯ» - 1 Маймулін М.С.  
ВИРІШИЛИ рішення прийнято більшістю голосів .  
 



11. СЛУХАЛИ: слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про  затвердження плану 
роботи  виконавчого  комітету  на 2022 рік. 
ПРОПОЗИЦІЯ:  
Затвердити план роботи виконавчого комітету селищної ради на 2022 рік згідно додатку 1. 

Затвердити план роботи на І квартал 2022 року згідно додатку 2. 
 Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого 
комітету селищної ради  Анатолія БУРМЕНКА . 
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -22 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно. 
 

 12. СЛУХАЛИ : слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про надання дозволу гр. 
Овчинниковій Галині Семенівні на здійснення правочину в інтересах Мамедової Валерії 
Фахраддінівні. 
ПРОПОЗИЦІЯ:  

Надати дозвіл гр.  Овчинниковій Галині Семенівні, 12.01.1947 р.н., яка зареєстрована та 
проживає за адресою: село Зарічне, вул. Лугова, буд. 2, Чугуївського району Харківської 
області,  на вчинення правочину щодо дарування та укладання договору дарування житлового 
будинку з надвірними будівлями що знаходяться на земельній ділянці 6321655803:00:000:0045 
за адресою село Зарічне, вул. Лугова, буд. 2, Чугуївського району Харківської області, на 
користь її онуки Мамедової Валерії Фахраддінівні, 20.10.1996 р.н., в якому зареєстрована та 
проживає її малолітня правнука Мамедова Єва Оленксандрівна, 29.08.2018 р.н., та підписання 
відповідного договору дарування. 
Зобов’язати гр. Мамедову Валерію Фахраддінівну, 20.10.1996 року народження зберегти 
житлові та майнові права малолітньої Мамедової Єви Олександрівни, 29.08.2018 року 
народження та надати до служби у справах дітей виконавчого комітету  Старосалтівської 
селищної ради копію договору дарування після його підписання. 
Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника Старосалтівського селищного 
голови Штрикун Л.І. 
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -22 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

13. СЛУХАЛИ: слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про  розгляд службової 
записки Струк Івана Васильовича щодо вирішення питання по списанню  з балансу селищної 
ради житлового триквартирного будинку за адресою Харківська область, Чугуївський  район  
смт Старий Салтів , вул. Перемоги ,  будинок № 14/1 . 
ПРОПОЗИЦІЯ:  

Ініціювати питання про списання житлового будинку  з балансу Старосалтівської селищної ради 
, який знаходиться за адресою, Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, 
вулиця Перемоги , будинок 14/1 . 
Для виконання заходів зазначених в пункті 1 цього Рішення утворити комісію при виконкомі  по 



списання житлового будинку  з балансу Старосалтівської селищної ради , який знаходиться за 
адресою, Харківська область, Чугуївський район, смт Старий Салтів, вулиця Перемоги , 
будинок 14/1  (далі – комісія) у наступному складі: 
Голова комісії  - Струк Іван Васильович , спеціаліст ; 
Члени комісії: – Маслова Ірина Олександрівна , спеціаліст  юридичного відділу; 
Гордієнко Костянтин Вікторович – член виконкому ; 
Маймулін Максим Сергійович – член виконкому ; 
Новікова Наталія Миколаївна – член виконкому (за згодою) .  
Комісії   вжити заходи та підготувати документи щодо списання с балансу селищної ради 
житлового будинку , який знаходиться за адресою, Харківська область, Чугуївський район, смт 
Старий Салтів, вулиця Перемоги , будинок 14/1 і перебуває в приватній власності . 
Загальному відділу (Гордієнко К.В. ) розмістити дане рішення на офіційному сайті 
Старосалтівської селищної  ради.  
Контроль за виконанням цього рішення  покласти на селищного голову (Едуард КОНОВАЛОВ)  
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -22 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

14. СЛУХАЛИ: слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про  затвердження 
персонального складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної  посади 
директора КНП «Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Старосалтівської селищної ради». 
ПРОПОЗИЦІЯ:  

Утворити при виконкомі конкурсну комісію з проведення конкурсу на заміщення вакантної  
посади директора КНП «Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Старосалтівської селищної ради»  ( далі – Конкурсна Комісія)  за затвердити її персональний 
склад :   
Голова комісії  - Цибуковська Наталія  , начальник відділу соціального захисту ; 
Секретар комісії : Штрикун Людмила – заступник селищного голови ; 
Члени комісії: – Волосник Віктор  , начальник  юридичного відділу; 
Галушко Тетяна   – депутат селищної ради  ; 
Новікова Наталія  – член виконкому ; 
Антипчук Людмила  – представник трудового колективу КНП ; 
Карапетян  Людмила – представник трудового колективу КНП ; 
Яницька Тетяна – представник трудового колективу КНП. 
Конкурсній  Комісії у термін до 18.12.2021р. оприлюднити оголошення про проведення 

конкурсу на заміщення вакантної посади директора  Комунального некомерційного 

підприємства «Старосалтівський Центр первинної медико-санітарної допомоги 
Старосалтівської селищної ради» в  районній газеті «ХЛІБОРОБ»,  на офіційному сайті громади  

і соціальних мережах та забезпечити проведення конкурсу. 
Загальному відділу (Костянтин ГОРДІЄНКО) розмістити дане рішення на офіційному сайті 
Старосалтівської селищної  ради.  
Контроль за виконанням цього рішення  покласти на селищного голову (Едуард КОНОВАЛОВ) 
. 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 



Коновалов Е.П., Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., 
Івакіна Т.М.,   Стеблянко Г.В.,  Струк В.В. , Нагорна М.С.,  Гордієнко К.В., Глазунова І.Д. , 
Сороковий Г.Ю., Лушпа О.П., Лисаченко С.П., Новікова Н.М.,   Шевченко А.В., Дюкова Т.Л. ,  
Цибуковська Н.О.,  Волосник В.І. 

                             «ПРОТИ» -1  Леонець О.С. 
      «УТРИМАЛИСЯ» - 1 Маймулін М.С.  
ВИРІШИЛИ рішення прийнято більшістю голосів  
  

15. СЛУХАЛИ:  слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про  розгляд звернення 
гр. Новікова Євгенія Євгенійовича      мешканця  села Хотімля , вулиця  Миру    , будинок 11  
про надання йому  одноразової матеріальної допомоги як учаснику бойових  дій . Виконавчий 
комітет розглянувши звернення гр. Новікова Євгенія Євгенійовича , 09.02.1996 року 
народження ,     мешканця  села Хотімля , вулиця  Миру    , будинок 11 на території 
Старосалтівської територіальної громади ,  та  вивчивши додані  до заяви  документи , на 
виконання  «Комплексної Програми соціального захисту населення Старосалтівської селищної 
ради на період  2021 -2023 роки » вважає за можливим  надання такої допомоги. 
ПРОПОЗИЦІЯ:  

Надати гр.  матеріальну допомогу Новікову Євгенію Євгенійовичу  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» -22 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

16. СЛУХАЛИ:  слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про  розгляд звернення 
гр. Науменко Олександри Анатоліївни    мешканки  села Хотімля , вулиця  Новоселівська, 
будинок 5  про надання їй  одноразової матеріальної допомоги як учасниці бойових  дій . 
Виконавчий комітет розглянувши звернення гр. Науменко Олександри Анатоліївни, 25.09.2000 
року народження , мешканки  села Хотімля , вулиця  Новоселівська, будинок 5 на території 
Старосалтівської територіальної громади,  та  вивчивши додані  до заяви документи, на 
виконання  «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 із змінами, вважає за можливим надання такої 
допомоги. 
ПРОПОЗИЦІЯ:  

Надати гр.  матеріальну допомогу Науменко Олександрі Анатоліївні  як учасниці  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» -22 



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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

17. СЛУХАЛИ : слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про  розгляд звернення 
гр. Мамєдова Аліка Орудж-Огли ,мешканця   смт Старий Салтів , вулиця  Зелена , будинок 1, 
квартира 2   про надання йому  одноразової матеріальної допомоги на лікування. одноразової 
матеріальної допомоги на лікування. Розглянувши звернення гр. Мамєдова Аліка Орудж-Огли ,    
мешканця   смт Старий Салтів , вулиця  Зелена , будинок 1, квартира 2 на території 
Старосалтівської громади,  про надання йому одноразової матеріальної допомоги на лікування, 
виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради відзначає, що гр. Мамєдов Алік Орудж-

Огли   звернувся за отриманням  матеріальної допомоги на лікування  у зв’язку із з хворобою та 
проведеною операцією   , що підтверджується  випискою  із медичної карти стаціонарного 
хворого № 404   Комунального  некомерційного підприємства «МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1 » 
Харківської міської ради  ,  також  згідно  акту обстеження матеріально-побутових умов 
складеного депутатом   округу  заявник  потребує матеріальної допомоги .  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 із змінами, заявник має право на отримання 
такої допомоги . 
ПРОПОЗИЦІЯ:  

Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування: 

гр. Мамєдову Аліку Орудж-Огли  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» -18  

Коновалов Е.П., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., Івакіна Т.М.,   
Стеблянко Г.В.,  Нагорна М.С.,  Гордієнко К.В., Глазунова І.Д. , Сороковий Г.Ю., Лушпа О.П., 
Лисаченко С.П., Новікова Н.М.,   Шевченко А.В., Дюкова Т.Л. ,  Цибуковська Н.О.,  Волосник 
В.І. 
         «ПРОТИ» - 1     Леонець О.С. 
        «УТРИМАЛИСЯ» -  3     Бурменко А.В., Струк В.В. , Маймулін М.С.  
ВИРІШИЛИ рішення прийнято  більшістю голосів .  
 

 

18. СЛУХАЛИ : слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про  розгляд звернення 
гр. Мажник Олександри Євгенівни   ,      мешканки    смт Старий Салтів , вулиця  Культури   , 
будинок 1    про надання їй  одноразової матеріальної допомоги на лікування дідуся  
Гаврюшенка Володимира Миколайовича       мешканця   смт Старий Салтів , вулиця  Садова  , 
будинок 49  . Розглянувши звернення   Мажник Олександри Євгенівни  ,   мешканки    смт 
Старий Салтів , вулиця  Культури, будинок  1 про надання їй  одноразової матеріальної 
допомоги на лікування дідуся  Гаврюшенка Володимира Миколайовича  мешканця   смт Старий 
Салтів , вулиця  Садова  , будинок 49 ,  виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради 
відзначає, що гр-ка  Мажник Олександри Євгенівни     звернулась за отриманням  матеріальної 
допомоги на лікування  дідуся   у зв’язку із  його хворобою  , що підтверджується  випискою із 
медичної карти стаціонарного хворого за 2021 рік №  6514 Комунального  некомерційного 
підприємства  Харківської міської ради « Міська  клінічна лікарня № 2 імені професора 



Шалімова »  ,  також  згідно  акту обстеження матеріально-побутових умов складеного 
депутатом вуличного  округу  Гаврюшенко В.М.   потребує матеріальної допомоги на лікування  
.  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 із змінами , враховуючи те, що  Мажник 
Олександри Євгенівни   є неповнолітньою особою,  тому  не має права отримати таку допомогу . 
ПРОПОЗИЦІЯ:  

Зняти з розгляду питання  «Про розгляд звернення гр. Мажник Олександри Євгенівни, про 
надання їй  одноразової матеріальної допомоги на лікування дідуся  Гаврюшенка Володимира 
Миколайовича» , про що повідомити заявницю. 

Загальному відділу (Гордієнко К.В. ) розмістити дане рішення на офіційному сайті 
Старосалтівської селищної  ради.  

Контроль за виконанням цього рішення  покласти на селищного голову (Едуард КОНОВАЛОВ)      
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -22 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

19. СЛУХАЛИ : слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про  розгляд звернення 
гр. Мажник Олександри Євгенівни ,      мешканки    смт Старий Салтів , вулиця  Культури   , 
будинок 1    про надання їй  одноразової матеріальної допомоги на лікування бабусі   
Гаврюшенко  Галини Романівни   ,      мешканки   смт Старий Салтів , вулиця  Садова , будинок 
49  . Розглянувши звернення   Мажник Олександри Євгенівни  ,   мешканки    смт Старий Салтів 
, вулиця  Культури, будинок  1 про надання їй  одноразової матеріальної допомоги на лікування  
бабусі   Гаврюшенко Галини Романівни , мешканки    смт Старий Салтів , вулиця  Садова  , 
будинок 49 ,  виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради відзначає, що гр-ка  Мажник 
Олександри Євгенівни     звернулась за отриманням  матеріальної допомоги на лікування бабусі    
у зв’язку із  її хворобою  , що підтверджується  випискою із медичної карти стаціонарного 
хворого за 2021 рік №  2828 Комунального  некомерційного підприємства  Харківської обласної 
ради «Обласний клінічний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення »  ,  
також  згідно  акту обстеження матеріально-побутових умов складеного депутатом вуличного  
округу  Гаврюшенко Г.Р.    потребує матеріальної допомоги на лікування  .  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 із змінами , враховуючи те, що  Мажник 
Олександри Євгенівни   є неповнолітньою особою , тому  не має право на отримання такої 
допомоги . 
ПРОПОЗИЦІЯ:  

Зняти з розгляду питання  «Про розгляд звернення гр. Мажник Олександри Євгенівни, про 
надання їй  одноразової матеріальної допомоги на лікування  бабусі   Гаврюшенко Галини 
Романівни » , про що повідомити заявницю. 

Загальному відділу (Гордієнко К.В. ) розмістити дане рішення на офіційному сайті 
Старосалтівської селищної  ради.  



Контроль за виконанням цього рішення  покласти на селищного голову (Едуард КОНОВАЛОВ)      
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -22 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

20. СЛУХАЛИ : слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про  розгляд 
звернення гр. Моісеєнко Валентини Володимирівни,      мешканки   села Шестакове  , 
вулиця  Кочережка   , будинок 267   про надання їй  одноразової матеріальної допомоги на 
лікування. Розглянувши звернення гр. Моісеєнко Валентини Володимирівни,      мешканки   
села Шестакове  , вулиця  Кочережка   , будинок 267   про надання їй  одноразової матеріальної 
допомоги на лікування , виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради відзначає, що гр.  
Моісеєнко Валентина Володимирівна   звернулася за отриманням  матеріальної допомоги на 
лікування  у зв’язку із хворобою   , що підтверджується  випискою  із медичної карти 
стаціонарного хворого від  24.11.2021 року  № 24887  Державної установи                    « Інститут 
медичної радіології та онкології  С.П. Григор’єва  Національної Академії медичних наук  
України   »  ,  також  згідно  акту обстеження матеріально-побутових умов складеного 
старостою  округу  заявниця  потребує матеріальної допомоги .  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 із змінами , заявниця має право на отримання такої допомоги . 
ПРОПОЗИЦІЯ:  

Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування: 

гр. Моісеєнко Валентини Володимирівни  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» -22 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

21. СЛУХАЛИ : слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про  розгляд звернення 
гр. Сідельнікової  Любові Миколаївни ,      мешканки   смт Старий Салтів   , вулиця Харківська   
, будинок 18 квартира 2    про надання їй  одноразової матеріальної допомоги на лікування. 
Розглянувши звернення гр. Сідельнікової  Любові Миколаївни ,      мешканки   смт Старий 
Салтів   , вулиця Харківська   , будинок 18 квартира 2    про надання їй  одноразової 
матеріальної допомоги на лікування.  ,  виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради 
відзначає, що гр-ка  Сідельнікова  Любов Миколаївна  звернулась за отриманням  матеріальної 
допомоги на лікування   у зв’язку із  її хворобою  , що підтверджується  довідкою стаціонарного 
хворого за 01.12. 2021 року   Комунального  некомерційного підприємства  Харківської обласної 
ради «Обласна клінічна травматологічна лікарня  »  ,  також  згідно  акту обстеження 
матеріально-побутових умов складеного депутатом вуличного  округу  заявниця     потребує 

 



матеріальної допомоги на лікування  .  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 із змінами , 
враховуючи те, що  Сідельникова Любов Миколаївна не надала належним чином засвідчену 
довідку з банку про її банківські рахунки виплатити їй допомогу буде не можливо.    
ПРОПОЗИЦІЯ:  

Зняти з розгляду питання  «Про розгляд звернення гр. Сідельнікової  Любові Миколаївни ,      
про надання їй  одноразової матеріальної допомоги на лікування», про що повідомити 
заявницю. 

Загальному відділу (Гордієнко К.В. ) розмістити дане рішення на офіційному сайті 
Старосалтівської селищної  ради.  

Контроль за виконанням цього рішення  покласти на селищного голову (Едуард КОНОВАЛОВ)     
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -22 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

22. СЛУХАЛИ : слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про  розгляд звернення 
Шабошевої Ірини Іллівни, мешканки села Ново-Олександрівка, вулиця Селянська ,будинок 14 
про надання одноразової матеріальної допомоги на поховання сестри Денисенко Тетяни Іллівни. 
Розглянувши звернення гр. Шабошевої Ірини Іллівни,  мешканки   села  Ново - Олександрівка    
, вулиця  Селянська    , будинок 14    про надання одноразової  матеріальної допомоги на 
поховання сестри Денисенко Тетяни Іллівни , яка проживала в смт Старий Салтів , вулиця 8 - 

Березня , будинок 26, на території Старосалтівської територіальної громади  , та яку вона 
поховала за власні кошти. Відповідно доданих  до звернення  документів  - Денисенко Тетяна 
Іллівна  на момент смерті ніде не працювала ,  та не   отримував соціальні виплати по 
безробіттю , 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 
можливості отримати таку допомогу. 
ПРОПОЗИЦІЯ:  

Надати матеріальну допомогу гр.  Шабошевої Ірини Іллівни   на поховання сестри  Денисенко 
Тетяни Іллівни   у розмірі – 1000,00 (одна тисяча ) гривень.  
Відділу бухгалтерського обліку Старосалтівської селищної ради  (Дюкова Т.Л. ) провести 
перерахування коштів при наявності лімітів. 
Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову. 
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -20 

Коновалов Е.П.,  Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І.,  Івакіна Т.М.,   Стеблянко 
Г.В., Леонець О.С., Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Глазунова І.Д. , 
Сороковий Г.Ю., Лушпа О.П., Лисаченко С.П., Новікова Н.М.,   Шевченко А.В., Дюкова Т.Л. ,  
Цибуковська Н.О.,  Волосник В.І. 
         «ПРОТИ» - 0 

        «УТРИМАЛИСЯ» - 2 Бурменко А.В., Лиман І.Д. 
ВИРІШИЛИ рішення прийнято більшістю голосів.  
 



 

23. СЛУХАЛИ : слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про розгляд звернення 
гр. Байдик Ліни Петрівни,  мешканки  смт Старий Салтів, вулиця  Сонячна , будинок 3б   про 
комісійне обстеження будинка в смт Старий Салтів по вулиці Пушкіна, 37  та надання їй 
дозволу на проживання в ньому . 
ПРОПОЗИЦІЯ:  

Доручити юридичному відділу ( Віктор ВОЛОСНИК ) на відділу ЦНАП (Марина НАГОРНА)  
розгляд звернення гр.  Байдик Ліни Петрівни,  мешканки  смт Старий Салтів, вулиця  Сонячна , 
будинок 3 б   ,  про результати розгляду  письмово проінформувати заявницю  . 

Загальному відділу (Гордієнко К.В. ) розмістити дане рішення на офіційному сайті 
Старосалтівської селищної  ради.  

Контроль за виконанням цього рішення  покласти на селищного голову (Едуард КОНОВАЛОВ)  
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -22 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

24. СЛУХАЛИ : слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про розгляд звернення 
гр. Кузнецова Олександра Олександровича ,  мешканця  міста Харкова , проспект Науки , 
будинок 22-А, кв. 451,452,453 про присвоєння поштової адреси  садовому будинку в 
садівничому товаристві «Домобудівник»  в селі Молодова . Розглянувши  звернення гр. 
Кузнецова Олександра Олександровича вхід. № 600 від 24.11. 2021 р. щодо присвоєння 
поштової адреси садовому будинку, розташованому в садівничому товаристві «Домобудівник», 
земельна ділянка № 99 на території Старосалтівської селищної ради Чугуївського району 
Харківської області за межами населених пунктів, кадастровий номер земельної ділянки: 
6321684400:01:002:0715,  відповідно  ст. 30   Закону України   «Про  місцеве  самоврядування  в  
Україні»,  пункту 4 статті 26-4 Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності»  
від 17.02.2011 р. № 3038 - VI (зі змінами)   індивідуальні (садибні) житлові будинки , садові , 
дачні будинки, які будуються (збудовані) на земельній ділянці , право власності на яку 
зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (крім будинків, які 
містять дві та більше квартир, споруджених відповідно до законодавства) не потребують 
прийняття рішення про присвоєння адреси. 

ПРОПОЗИЦІЯ:  

Відмовити гр. Кузнецову Олександру Олександровичу в присвоєнні поштової адреси садовому 
будинку, розташованому в садівничому товаристві «Домобудівник», земельна ділянка № 99 на 
території Старосалтівської селищної ради Чугуївського району Харківської області за межами 
населених пунктів, кадастровий номер земельної ділянки: 6321684400:01:002:0715.   

Роз’яснити Кузнецову Олександру Олександровичу, що адресою зазначеного в пункті 1 цього 
рішення об’єкту  вважається місце розташування земельної ділянки, на якій споруджено 
відповідний будинок, згідно із відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно. 

Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого 
комітету  Старосалтівської селищної ради Бурменка А.В.. 
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -22 



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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

25. СЛУХАЛИ : слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про розгляд звернення 
гр. Тунік Світлани Леонідівни  ,  мешканки  міста Харкова , вулиця Семиградська , будинок 36  
про присвоєння поштової адреси  земельній ділянці в селі Хотімля  по вулиці Ольховій . 
Розглянувши  звернення  гр. Тунік Світлани Леонідівни  ,  мешканки  міста Харкова , вулиця 
Семиградська , будинок 36  та Чаговець Наталії Миколаївни , в особі Кириченка Андрія 
Івановича , згідно довіреностей № 1512 та №  1512 від 06.10.2021 року (вхідний № 619 від 
07.12.2021 року) про присвоєння поштової адреси  земельній ділянці в селі Хотімля  по вулиці 
Ольховій , Чугуївського району, Харківської області  ,  відповідно  ст. 30   Закону України   
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», згідно «Тимчасовому порядку реалізації 
експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого 
майна», що затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 367 від 27 березня 2019 р, 
відповідно до Наказу Міністерства регіонального розвитку , будівництва та житлово-

комунального господарства України № 137 від 21.06.2019 року  «Про затвердження Переліку 
об’єктів  будівництва та об’єктів нерухомого майна , яким не присвоюється адреса об’єктів  
будівництва та об’єктів нерухомого майна» виконавчий комітет не вважає за можливе 
присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна земельній ділянці за вищезазначеною 
адресою  . 
ПРОПОЗИЦІЯ:  

Відмовити в присвоєнні поштової адреси об’єкту нерухомого майна земельній ділянці в селі 
Хотімля  по вулиці Ольховій , Чугуївського району, Харківської області  на території 
Старосалтівської територіальної громади . 

Начальнику відділу ЦНАП (Марина НАГОРНА ) про прийняте рішення повідомити заявників.  

Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами (секретаря) виконавчого 
комітету  Старосалтівської селищної ради Бурменка А.В.. 
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -22 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

26. СЛУХАЛИ : слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. розгляд звернення  гр. 
Марініча Юрія Анатолійовича  про надання згоди на проектування укріплення берегової лінії на 
орендованій земельній ділянці згідно договору оренди від 14.09.2020 року № 18  з кадастровим 
номером 6321655802:00:000:0295, площею 0,0620 га, розташована в с. Металівка, вул. 
Металівська , біля земельної ділянки № 53 .  
ПРОПОЗИЦІЯ:  

Вважати за можливим надання дозволу на укріплення берегової лінії земельної ділянки за 
адресою:  



с. Металівка, вул Металівська, біля земельної ділянки 53 Чугуївського району Харківської 
області, кадастровий номер земельної ділянки: 6321655802:00:000:0295, обов’язати гр. Марініча 
Юрія Анатолійовича: 

-    отримати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на 
укріплення берегової лінії земельної ділянки за адресою: с. Металівка, вул Металівська, біля 
земельної ділянки 53 Чугуївського району Харківської області; 

-          замовити виготовлення проектної документації з укріплення берегової лінії земельної 
ділянки кадастровий номер: 6321655802:00:000:0295; 

-          укласти договір на проведення робот з укріплення берегової лінії вказаної земельної 
ділянки. 
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» - 1  Глазунова І.М.  
         «ПРОТИ» -  7 Коновалов Е.П., Стеблянко Г.В., Шаповалов Ю.І., Лисаченко 
С.П., Новікова Н.М., Лиман І.Д., Сороковий Г.Ю.. 
        «УТРИМАЛИСЯ» - 14  

Бурменко А.В., Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І.,   Івакіна Т.М.,    Леонець О.С., Струк В.В. , 
Нагорна М.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В.,  Лушпа О.П.,    Шевченко А.В., Дюкова Т.Л. ,  
Цибуковська Н.О.,  Волосник В.І. 
ВИРІШИЛИ рішення  не прийнято , відмовлено .  
 

27. СЛУХАЛИ : слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про розгляд 
колективного звернення мешканців громади  (контактна особа Борисовський Володимир 
Іванович ) щодо місцевої ініціативи по благоустрою  території загального користування   
«Довгалівка». 
ПРОПОЗИЦІЯ:  

Відмовити заявникам , контактна особа  Борисовський Володимир Іванович в  проведенні  робіт 
на території загального користування «ДОВГАЛІВКА»  в смт Старий Салтів , Чугуївського 
району, Харківської області.  
Загальному відділу селищної ради (Гордієнку К.В.) про прийняте рішення повідомити 
заявників. 

Контроль за виконанням даного рішення покласти керуючого справами (секретаря) виконавчого 
комітету (Бурменко А.В.) .  
 

ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -22 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

28. СЛУХАЛИ : слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про розгляд звернення 
гр. Гончарової Наталі Сергіївни ,      мешканки  смт  Старий Салтів   , вулиця  Ліни Костенко   , 
будинок 35   про надання їй  одноразової матеріальної допомоги на лікування.        Розглянувши 
звернення гр.   Гончарової  Наталі Сергіївни ,      мешканки  смт  Старий Салтів   , вулиця  Ліни 
Костенко   , будинок 35    про надання їй  одноразової матеріальної допомоги на лікування , 
виконавчий комітет Старосалтівської селищної ради відзначає, що гр. Гончарова  Наталя 
Сергіївна  звернулася за отриманням  матеріальної допомоги на лікування  у зв’язку із хворобою   
, що підтверджується  випискою  із медичної карти стаціонарного хворого від  29.10.2021 року  
ТОВ «ПРИВАТ КЛІНІК»,  також  згідно  акту обстеження матеріально-побутових умов 



складеного старостою  округу  заявниця  потребує матеріальної допомоги .  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 із змінами ,  заявниця має право на отримання 
такої допомоги. 

ПРОПОЗИЦІЯ:  
Надати одноразову матеріальну допомогу на лікування: 
гр. Гончарової  Наталі Сергіївни 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» -20 

Коновалов Е.П.,  Курсачова Г.С. , Штрикун Л.І., Шаповалов Ю.І., Лиман І.Д., Івакіна Т.М.,   
Стеблянко Г.В.,  Струк В.В. , Нагорна М.С., Маймулін М.С., Гордієнко К.В., Глазунова І.Д. , 
Сороковий Г.Ю., Лушпа О.П., Лисаченко С.П., Новікова Н.М.,   Шевченко А.В., Дюкова Т.Л. ,  
Цибуковська Н.О.,  Волосник В.І. 
         «ПРОТИ» - 0 

        «УТРИМАЛИСЯ» - 2   Леонець О.С., Бурменко А.В.  
ВИРІШИЛИ рішення прийнято більшістю голосів  
 

29.   СЛУХАЛИ : слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про розгляд звернення 
гр. Халькова Костянтина Михайловича      мешканця  села Молодова  , вулиця  Садова    , 
будинок 10  про надання йому  одноразової матеріальної допомоги як учаснику бойових  дій . 
Розглянувши звернення гр. Халькова Костянтина Михайловича, 02.09.1994 року народження,    
мешканця  села Молодова  , вулиця  Садова    , будинок 10   на території Старосалтівської 
територіальної громади ,  та  вивчивши додані  до заяви  документи , відповідно до 

«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 із змінами , заявник має право на отримання 
такої допомоги. 
 

ПРОПОЗИЦІЯ:  

Надати гр. Халькову Костянтину Михайловичу 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» -22 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

30. СЛУХАЛИ : слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П.  про затвердження 
графіку роботи   виконавчих органів  селищної ради  та її  посадових осіб на 2022 рік . 
ПРОПОЗИЦІЯ:  
 Дотримуватись графіку  роботи  виконавчих органів селищної ради та її посадових  осіб  
відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Старосалтівської 



селищної ради викладених в Додатку 1 до  Колективного договору  між роботодавцем і 
трудовим колективом виконавчих органів Старосалтівської селищної ради на 2019-2023 роки ( 
реєстраційний № 10-1143 від 26.02.2019 року) затвердженого  на загальних зборах трудового 
колективу Старосалтівської селищної ради 01.02.2019 року .   
 

 Посадовим особам місцевого самоврядування  виконавчих органів селищної ради  
здійснювати  прийом громадян за закріпленими за структурними підрозділами  робочими 
місцями , згідно окремого графіку . 
  Для старост Старосалтівської селищної ради  визначити  дні та часи для прийому 
громадян , а саме  : 
 Дні Час 

               Прийомні дні:          Вівторок 

( окрім дня коли проводиться засідання селищної ради) з 8-00 до 17.00 

 Четверг 

( окрім дня коли проводиться засідання виконкому селищної ради) з 08-00 до 17.00 

               Обідня перерва  Згідно  Колективного договору  
 Старостам здійснювати прийом громадян в  адміністративних будівлях закріплених за 
ними в відповідних старостинських округах.  
 Визначити кожний понеділок днем проведення апаратних нарад при селищному голові , 
в період часу з 8.30  до  9.15 годин.   
 Контроль за виконанням зазначеного рішення залишити за селищним головою. 
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -22 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

31. СЛУХАЛИ : слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про затвердження Плану 
організаційних і практичних заходів щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах 
територіальної громади  у зимовий період 2021-2022 року. 
ПРОПОЗИЦІЯ:  
 Затвердити план організаційних і практичних заходів щодо запобігання загибелі людей 
на водних об’єктах територіальної громади у зимовий період 2021-2022 року. 
 

 Контроль за виконанням зазначеного рішення залишити за селищним головою (Едуард 
КОНОВАЛОВ ). 
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -22 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

32. СЛУХАЛИ : слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П.  про затвердження 
графіку роботи виконавчого комітету Старосалтівської селищної ради на 2022 рік. 
ПРОПОЗИЦІЯ:  
Затвердити графік проведення засідань виконавчого комітету Старосалтівської селищної ради  
на 2022  рік (Додаток 1 ). 



Контроль за виконанням рішення покласти на  керуючого справами (секретаря) виконавчого 
комітету Бурменка А.В. 
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -22 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

 

33. СЛУХАЛИ : слухали голову виконавчого комітету Коновалова Е.П. про обрізку  гілок  дерев 
уздовж  узбіччя  дороги між населеними пунктами смт Старий Салтів та село Молодова  на 
території Старосалтівської територіальної громади , які заважають руху шкільним автобусам. 
Розглянувши пропозицію селищного голови, щодо  обрізки  гілок  дерев уздовж узбіччя  
автомобільної дороги загального користування місцевого значення  між населеними пунктами 
смт Старий Салтів та село Молодова  на території  Старосалтівської територіальної громади, які 
заважають руху шкільним автобусам , іншому транспорту та створюють небезпечні умови 
пересування, з метою попередження аварійної ситуації, пов’язаною із можливим падінням гілок 
дерев  , що призведе до можливої   загрози життю і здоров’ю  людей,  пошкодженню 
автомототранспорту виконком вважає за необхідним виконати вищезазначені роботи .  
ПРОПОЗИЦІЯ:  
Надати згоду  суб’єктам господарської діяльності (далі – виконавці робіт)   на  обрізку гілок   
дерев уздовж узбіччя  автомобільної дороги загального користування місцевого значення  між 
населеними пунктами смт Старий Салтів та село Молодова  на території  Старосалтівської 
територіальної громади, які заважають руху шкільним автобусам , іншому транспорту та 
створюють небезпечні умови пересування.   
Виконавцям робіт - роботи  виконувати під наглядом представника відповідального за 
експлуатацію електромереж ( в разі потреби)  та забезпечити дотримання правил техніки 
безпеки. 
Виконавцю робіт – після закінчення робіт провести благоустрій території. 
ГОЛОСУВАЛИ «ЗА» -22 

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

        «УТРИМАЛИСЯ» - 0 

ВИРІШИЛИ рішення прийнято одноголосно.  
 

 

Старосалтівський селищний голова                                                        Едуард КОНОВАЛОВ 

 

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


