
 
 

СТАРОСАЛТІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВОВЧАНСЬКОГО  РАЙОНУ  ХАРКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

 

від  12  липня  2021  року                                                                         №  213  - ОД 

 

Про створення робочої групи з розробки нової 
редакції Статуту Старосалтівсьої 
територіальної громади 

 

  Відповідно вимог Конституції України , Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України “Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків»,  на виконання  Плану дій щодо удосконалення  
інституційних механізмів і нормативно-правового забезпечення реалізації 
політики ґендерної рівності в Старосалтівській територіальній громаді 
затвердженого розпорядженням селищного голови від 15.07.2019 року (із 
змінами) ,  з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-

економічних та інших особливостей Старосалтівської територіальної громади, а 
також за для  розвитку  демократії,  забезпечення утвердження ґендерної рівності, 
недопущення дискримінації за ознакою статі, забезпечення рівної участі жінок і 
чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень, керуючись ст. 19, 42 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»     :  
 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:  
1. Створити робочу групу з розробки нової редакції  Статуту Старосалтівської 
територіальної громади і затвердити її склад згідно із додатком (далі - Робоча 
група). 
2.  Робочій групі до 15.08.2021 року  розробити та оприлюднити   проект  
нової редакції Статуту Старосалтівської територіальної громади  .  

3. Загальному відділу (Гордієнко К.В.)  оприлюднити  дане розпорядження на 
офіційному сайті  Старосалтівської селищної ради .  
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою . 

        

Старосалтівський селищний  голова  оригінал підписано  Едуард КОНОВАЛОВ 

 

 

 



                                                                            Додаток  до розпорядження  

                                                                    селищного голови  від  
                                                                   12.07.2021 року № 213  

 
 

СКЛАД 
робочої групи з розробки нової редакції Статуту Старосалтівської територіальної 

громади  
 

Едуард  Коновалов         -   голова  робочої групи 

                                              Старосалтівський селищний голова ; 
Анатолій  Бурменко       -   секретар  робочої групи 
                                              Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету; 
Члени робочої групи : 
 

Андрій Лебеденко        - начальник відділу соціально-економічного розвитку   та    
інвестиційної діяльності ;  
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; 
Олена   Леонець              - староста  Хотімлянського  старостинського округу; 
Тетяна     Івакіна              - староста  Молодівського  старостинського округу; 
Ірина Маслова                 -  спеціаліст І категорії юридичного відділу ; 
Євген ШЕВЧЕНКО –      представник Молодіжної ради ,  депутат селищної ради; 

Крістіна Мандач  -           представник ГО «ДОБРІ ДІЇ»  (за згодою). 
 

 

                                                           

 


