
 

 
 

УКРАЇНА 

 
                     СТАРОСАЛТІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 
       ВОВЧАНСЬКОГО   РАЙОНУ   ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
                                 ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
                   

РІШЕННЯ 

 

  18  лютого   2021  року                                                                №  68      

 

Про  розробку  Плану соціально – економічного розвитку 

Старосалтівської об’єднаної територіальної громади  на період до 2025  року  
   

          З метою забезпечення збалансованого економічного та соціального 
розвитку  Старосалтівської територіальної громади , ефективного 
використання природних, трудових і фінансових ресурсів відповідно до 
пріоритетів  визначених  в Стратегії сталого розвитку Старосалтівської 
об'єднаної територіальної громади на 2018-2026 роки , відповідно до  
Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та 
програмних документів соціально-економічного розвитку об'єднаної 
територіальної громади затверджених Наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 
30.03.2016  № 75,  керуючись статтями 27,  42, 59  Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»  виконавчий комітет Старосалтівської 
селищної ради, 
 

ВИРІШИВ :  
 

1. Ініціювати розробку Плану соціально – економічного розвитку 

Старосалтівської   об’єднаної територіальної громади  на період до 2025 

року.  

2. Звернутися до Старосалтівської селищної ради стосовно прийняття  
нею рішення  про підтримку   розробки  Плану соціально – економічного 
розвитку  Старосалтівської   об’єднаної територіальної громади  на період до 
2025 року( далі – Плану СЕР)   .  
3.  Створити робочу групу з розробки плану соціально-економічного 
розвитку  Старосалтівської   об’єднаної територіальної громади  на період до 
2025 року (далі – Робоча група ) , додається.  
4. Доручити Робочій групі паралельно з розробкою Плану соціально-

економічного розвитку  Старосалтівської   об’єднаної територіальної громади  
на період до 2025 року проводити  взаємопов’язану  роботу по розробці  
Детального плану заходів до 2025 року спрямованих на реалізацію   Стратегії 



сталого розвитку Старосалтівської об'єднаної територіальної громади на 
2018-2026 роки. 

5. Робочій групі розпочати розробку Плану СЕР після прийняття 
відповідного рішення Старосалтівської селищною радою.  
6. Старосалтівському селищному голові,  після прийняття  рішення 
Старосалтівської селищною радою про розробку Плану СЕР  організувати  
повідомлення  через місцеві засоби масової інформації про початок роботи 
над проєктом Плану СЕР , визначити терміни і форму подання пропозицій до 
нього, організувати громадське обговорення проекту Плану. 

7. Контроль за виконанням зазначеного рішення покласти на 
Старосалтівського селищного голову (Коновалов Е.П.)  
 
                Селищний  голова  оригінал підписано  Едуард КОНОВАЛОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                   Додаток  

                                                                                до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                   Старосалтівської селищної   
ради від 18.02.2021  № 68 

 

СКЛАД 

робочої групи з розробки плану соціально-економічного розвитку  
Старосалтівської   об’єднаної територіальної громади  на період до 2025 року 

 

Едуард  Коновалов         -   голова  робочої групи 

                                              Старосалтівський селищний голова ; 

Людмила   Штрикун      -   заступник голови робочої групи , 

                                             заступник селищного голови з питань  
                                             виконавчої  діяльності  ради ; 

Анатолій  Бурменко       -   секретар  робочої групи 
                                              Керуючий справами (секретар) виконавчого 
комітету; 

Члени робочої групи : 
- Начальник відділу соціально-економічного розвитку   та  інвестиційної 
діяльності (за посадою);  
Ірина   Глазунова             -   начальник  відділу освіти, молоді  та  спорту;   

Геннадій  Сороковий       -  завідувач сектору культури і туризму;  

Геннадій Дюков               -  директор КП «Салтів водоканал»; 

Максим  Маймулін         -  начальник  відділу земельних ресурсів,  

                                             житлово-комунального господарства , 

                                             архітектури та містобудування ; 
Валентина  Струк            -  начальник  фінансового відділу;  
Костянтин  Гордієнко     -   начальник   загального  відділу; 

Ірина     Лиман               - староста  Кирилівського  старостинського округу; 

Юрій     Шаповалов       - староста  Гонтарівського старостинського округу; 

Геннадій  Стеблянко     - староста  Шестаківського  старостинського округу; 

Микола  Форов              - староста  Зарічненського  старостинського округу; 

Олександр  Кучма         - староста  Хотімлянського  старостинського округу; 

Тетяна     Івакіна            - староста  Молодівського  старостинського округу; 

Оксана Ситник               - директор КНП «Старосалтівський центр  первинної 
медико-санітарної  допомоги Старосалтівської селищної ради» 
Вовчанського району Харківської області;   
Галина Степанівна ПРОНЬКІНА – представник Асоціації  органів місцевого 
самоврядування Харківської області  (за згодою); 
Світлана Парфіріївна  ЛИСАЧЕНКО –  представник місцевого бізнесу (за 
згодою); 
Катерина СТОЯНОВА  - представник Молодіжної ради, радниця селищного  
голови з ґендерних питань  (за згодою) ; 
Жанна ТРИНЬОВА – представник Молодіжної ради (за згодою) ; 
Анна ДОНСЬКА  - представник ГО «ДОБРІ ДІЇ» ; 

Роман СУПРУН – депутат селищної ради ( за згодою ); 
Володимир ГОЛІЄНКО – депутат селищної ради ( за згодою) ; 



Тетяна ЗІМНИЦЬКА -  депутат селищної ради ( за згодою) ; 
Євген ШЕВЧЕНКО –   депутат селищної ради (за згодою).  
 

Керуючий справами (секретар )  
виконавчого комітету        оригінал підписано  Анатолій БУРМЕНКО   


